Módosult az Iparjog című felhívás

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Iparjog” című (GINOP-2.1.3-15 kódszámú) felhívás módosult
az alábbiak szerint:
Módosuló pont
megnevezése
2.ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
OK ELÉRHETŐSÉGE

Korábbi szöveg

Új szöveg

Ha további információkra
van szüksége, forduljon
bizalommal a Széchenyi
2020 ügyfélszolgálathoz
a
06 40-638-638
telefonszámon,
ahol
hétfőtől
csütörtökig 8
órától 16 óráig, pénteken
8
órától
14
óráig
fogadják hívását

Ha
további
információkra
van
szüksége, forduljon bizalommal a
Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a
06/1
896-0000-ás,
normál
díjazású
telefonszámon,
ahol
hétfőtől csütörtökig 8:30 - 16 óráig,
pénteken 8:30 - 14 óráig fogadják
hívását.

3.1. I Támogatható
tevékenységek

I.
Újdonságkutatási
és egyéb iparjogvédelmi
kutatási
szolgáltatások
(önállóan
nem
támogatható):
Az
iparjogvédelmi
oltalmazási lehetőségek
érdekében
újdonságkutatási
és
egyéb
iparjogvédelmi
kutatási
szolgáltatások
(jogérvényességi kutatás,
szabadalomtisztasági
kutatás, védjegykutatás)
igénybevétele,
amelyek
megalapozhatják
a
jogszerzéssel összefüggő
döntéseket.
3.1. II TámogathatóI.
Iparjogvédelmi
II.
tevékenységek
oltalomszerzéssel
és
fenntartással
kapcsolatos
tevékenységek:
a. Iparjogvédelmi
a.
oltalomhoz
kapcsolódó
újdonságkutatási
és
egyéb
iparjogvédelmi
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h)
A
Kedvezményezett
a
Iparjogvédelmi
oltalomszerzéssel
és
fenntartással
kapcsolatos
tevékenységek:
Iparjogvédelmi
oltalomhoz
kapcsolódó
újdonságkutatási
és
egyéb
iparjogvédelmi
kutatási
szolgáltatások
(jogérvényességi

b.

c.

d.

e.
f.

3.1.1. A támogatható
tevékenységek állami
támogatási szempontú
besorolása

kutatási
szolgáltatások
(jogérvényességi
kutatás,
szabadalomtisztasági
kutatás,) igénybevétele,
amelyek
megalapozhatják
ab.
jogszerzéssel összefüggő
döntéseket
Hazai
iparjogvédelmi
bejelentés (szabadalom,
,
növényfajta-oltalom,c.
használati
vagy
formatervezési
mintaoltalom)
megtétele;
Külföldi
iparjogvédelmid.
bejelentés (szabadalom,
,
növényfajta-oltalom,
használati
vagye.
formatervezési
f.
mintaoltalom)
megtétele;
A
Szabadalmi
Együttműködési
Szerződés (PCT) szerinti
nemzeti
eljárásokg.
megindítása;
h.
Európai
szabadalom
hatályosítása;
A
támogatási
igény
benyújtásától számított
maximum
3
éve
megadott
szabadalom,
növényfajta-oltalom,
használati
vagy
formatervezési
mintaoltalom esetén a
fenntartással kapcsolatos
tevékenységek;




Újdonságkutatási
és
egyéb
iparjogvédelmi
kutatási
szolgáltatások
A 255/2014. (X.
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kutatás,
szabadalomtisztasági
kutatás,
védjegykutatás)
igénybevétele,
amelyek
megalapozhatják a jogszerzéssel
összefüggő döntéseket (önállóan
nem támogatható);
Hazai
iparjogvédelmi
bejelentés
(szabadalom, védjegy, növényfajtaoltalom,
használati
vagy
formatervezési
mintaoltalom)
megtétele;
Külföldi iparjogvédelmi bejelentés
(szabadalom, védjegy, növényfajtaoltalom,
használati
vagy
formatervezési
mintaoltalom)
megtétele;
A
Szabadalmi
Együttműködési
Szerződés (PCT) szerinti nemzeti
eljárások megindítása;
Európai szabadalom hatályosítása;
A támogatási igény benyújtásától
számított maximum 3 éve megadott
szabadalom,
növényfajta-oltalom,
használati
vagy
formatervezési
mintaoltalom esetén a fenntartással
kapcsolatos tevékenységek;
Európai uniós védjegybejelentés;
Védjegybejelentéshez
kapcsolódó
egyéb tevékenységek támogatása.

3.2.1 Általános
elvárások

10.)
Korm.
rendelet 6. § 5.
alapján a kutatásfejlesztési
és
innovációs
aktivitás növelése
a
tudásés
technológiaintenzív
vállalkozások
körében

csekély összegű
támogatás
a)
A
Kedvezményezett
tudomásul veszi, ha a
projekttel
összefüggésben
az
értékesítésből,
szolgáltatásból,
bérbeadásból,
regisztrációs díjból - vagy
egyéb
bevételből
(pl.
közbeszerzési
dokumentáció
értékesítése)
a
megvalósítás
időszakát
magában
foglaló
teljesítési
időponttal
számlázott
bevétel
keletkezik,
akkor
a
teljesítés időpontját is
tartalmazó
elszámolási
időszakban
a
bevétel
összegével csökkenti a
projekt
elszámolható
költségeinek összegét.

3.2.1 Általános
elvárások

m)
Benyújtást követően a
támogatási kérelem tartalmi
elemeinek változtatására nincs
lehetőség. Az ilyen jellegű
módosítási igények nem vehetők
figyelembe.
n)
Ha a projekt megvalósítása
kiemelkedően jelentős kockázatot
hordoz, akkor a támogatási kérelem
nincs összhangban a Felhívás
célkitűzéseivel, ezért elutasításra
kerülhet. (Jelentős kockázatot
jelenthet többek között a
támogatási kérelem nem megfelelő
kidolgozottsága; a projekt
megvalósítása szempontjából

3.2.1 Általános
elvárások
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3.3.1. A projekt
megkezdése

4.1
Támogatást
igénylők köre

Támogatás az ÁÚF 8.6.1.
pontjában
szabályozottaktól
eltérően a támogatási
kérelem
benyújtását
megelőzően megkezdett
projekthez is igényelhető
amennyiben a következő
feltétel teljesül: A projekt
megvalósítása
saját
felelősségre legkorábban
10
hónappal
a
támogatási
igény
benyújtását megelőzően
kezdhető el, amennyiben
a támogatási kérelem a
3.1 I. vagy a 3.1 II. pont
szerinti
tevékenységet
tartalmaz, ahol is az
5.5.1. és 5.5.2. pont
szerinti
költségek
elszámolására
van
lehetőség.
a)
a találmány vagy
a használati minta
feltalálója, a növényfajta
nemesítője, a
formatervezési minta
szerzője, illetve
jogutódlás esetén ezek
jogutódja (szolgálati
jellegű szellemi alkotás
esetén a munkáltató,
egyéb jogátruházás
esetén a jogszerző),
b)
szabadalmi
bejelentés esetén a
Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatala által
kiállított, a bejelentésre
vonatkozó 1995. évi
XXXIII. törvény 69/A. §
szerinti írásos
véleménnyel kiegészített
újdonságkutatási
jelentést csatolja, amely
igazolja, hogy a
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kockázatos gazdálkodási adatok
stb.)
Támogatás az ÁÚF 8.6.1. pontjában
szabályozottaktól eltérően a
támogatási kérelem benyújtását
megelőzően megkezdett projekthez
is igényelhető amennyiben a
következő feltétel teljesül: A projekt
megvalósítása saját felelősségre
legkorábban 10 hónappal a
támogatási igény benyújtását
megelőzően kezdhető el,
amennyiben a támogatási kérelem a
3.1 I. szerinti tevékenységet
tartalmaz, ahol is az 5.5.1. pont
szerinti költségek elszámolására van
lehetőség.

a)
a találmány vagy a használati
minta feltalálója, a növényfajta
nemesítője, a formatervezési minta
szerzője, védjegy szerzője, illetve
jogutódlás esetén ezek jogutódja
(szolgálati jellegű szellemi alkotás
esetén a munkáltató, egyéb
jogátruházás esetén a jogszerző),
b)
szabadalmi bejelentés esetén
a Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatala által kiállított, a
bejelentésre vonatkozó 1995. évi
XXXIII. törvény 69/A. § szerinti
írásos véleménnyel kiegészített
újdonságkutatási jelentést csatolja,
amely igazolja, hogy a benyújtott
igénypontok között van olyan, ami
kielégíti az újdonság, feltalálói
tevékenység és ipari
alkalmazhatóság követelményét.
(Használati minta esetén nem
releváns).

benyújtott igénypontok
között van olyan, ami
kielégíti az újdonság,
feltalálói tevékenység és
ipari alkalmazhatóság
követelményét
4.1
Támogatást
igénylők köre

a)
a találmány vagy
a
használati
minta
feltalálója, a növényfajta
nemesítője,
a
formatervezési
minta
szerzője,
illetve
jogutódlás esetén ezek
jogutódja és a külföldi
bejelentéssel
kapcsolatban az SZTNHnál tett iparjogvédelmi
oltalmi
bejelentés
elsőbbségét
igényelte
vagy igényli, valamint
b)
szabadalmi
bejelentés
esetén
a
Szellemi
Tulajdon
Nemzeti Hivatala által
kiállított, az elsőbbségi
bejelentésre
vonatkozó
1995. évi XXXIII. törvény
69/A. § szerinti írásos
véleménnyel kiegészített
újdonságkutatási
jelentést csatolja, amely
igazolja,
hogy
a
benyújtott
igénypontok
között van olyan, ami
kielégíti
az
újdonság,
feltalálói tevékenység és
ipari
alkalmazhatóság
követelményét valamint
a
külföldi
hatóság
igazolása,
hogy
a
bejelentés
benyújtása
megtörtént(.

4.1
Támogatást
igénylők köre

a)
a találmány vagy a használati
minta feltalálója, a növényfajta
nemesítője, a formatervezési minta
szerzője, védjegy szerzője, illetve
jogutódlás esetén ezek jogutódja és
a külföldi bejelentéssel kapcsolatban
az SZTNH-nál tett iparjogvédelmi
oltalmi bejelentés elsőbbségét
igényelte vagy igényli, valamint
b)
szabadalmi bejelentés esetén
a Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatala által kiállított, az elsőbbségi
bejelentésre vonatkozó 1995. évi
XXXIII. törvény 69/A. § szerinti
írásos véleménnyel kiegészített
újdonságkutatási jelentést csatolja,
amely igazolja, hogy a benyújtott
igénypontok között van olyan, ami
kielégíti az újdonság, feltalálói
tevékenység és ipari
alkalmazhatóság követelményét
valamint a külföldi hatóság
igazolása, hogy a bejelentés
benyújtása megtörtént(. Használati
minta esetén nem releváns).

6.
Védjegyoltalom
megszerzésével kapcsolatos további
feltételek:
Hazai, külföldi (nemzetközi) és
európai uniós védjegybejelentés,
valamint az ehhez kapcsolódó egyéb
tevékenységek esetében
támogatást csak olyan
vállalkozástámogatást igénylő
kaphat, aki
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a)
a védjegybejelentést tette,
illetve jogutódlás esetén a
jogutódja, valamint
b)
csatolja a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatala által kiállított,
oltalomképességi véleménnyel
kiegészített védjegykutatási
jelentést, amely igazolja, hogy nincs
olyan ok, amely a megjelölés
védjegykénti lajstromozását
várhatóan megakadályozná.
Felhívjuk figyelmét, hogy aláírás
bélyegző használata nem minősül
cégszerű aláírásnak, így az ezzel
ellátott nyilatkozatok nem
minősülnek cégszerűen aláírtnak.

4.3
A
támogatási
kérelem
benyújtásának
határideje és módja
4.3
A
támogatási
kérelem
benyújtásának
határideje és módja

4.4
Kiválasztási
kritériumok
és
kiválasztási
eljárásrend

a

A nyilatkozat papír alapú
példányát – ha azt nem
minősített
elektronikus
aláírással látták el postai úton is be kell
nyújtani az elektronikus
benyújtást
követően
minél
hamarabb,
de
legkésőbb az elektronikus
benyújtást
követő
3
napon
belül
zárt
csomagolásban,
postai
ajánlott
küldeményként
vagy
expressz
postai
szolgáltatás /futárpostaszolgáltatás
(garantált
kézbesítési idejű belföldi
postai
szolgáltatás)
igénybevételével
a
következő címre:

A nyilatkozat papír alapú példányát
– ha azt nem minősített
elektronikus aláírással[1] látták el postai úton is be kell nyújtani az
elektronikus benyújtást követően
minél hamarabb, de legkésőbb az
elektronikus benyújtást követő 3
napon belül. Felhívjuk a figyelmét,
hogy ha a határidő kezdőnapja nem
munkanap, a határidő a következő
munkanapon kezdődik, illetve ha a
határidő utolsó napja nem
munkanap, a határidő a következő
munkanapon jár le.

Az eljárás során a
272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet szabályai szerint
lehetőség van
hiánypótlásra.

Az eljárás során a 272/2014. (XI.5.)
Korm. rendelet szabályai szerint
lehetőség van hiánypótlásra és
tisztázó kérdés feltevésére.

A nyilatkozatot zárt csomagolásban,
postai ajánlott küldeményként vagy
expressz postai
szolgáltatás[2]/futárpostaszolgáltatás[3] (garantált
kézbesítési idejű belföldi postai
szolgáltatás) igénybevételével
szükséges benyújtani a következő
címre:

Az eljárás során nincs lehetőség
szóbeli egyeztetésre.

4.4
Kiválasztási
kritériumok
és
kiválasztási
eljárásrend

a

a támogatást igénylő
által benyújtott
nyilatkozat elektronikus
és papír alapú példánya
nem hibás vagy nem
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a támogatást igénylő által
benyújtott nyilatkozat elektronikus
és – elektronikus aláírás
használatának kivételével – papír
alapú példánya hiánytalan, hibátlan

1.Nem
hiánypótoltatható
jogosultsági
kritériumok:
4.4
Kiválasztási
kritériumok
és
a
kiválasztási
eljárásrend
2.
Hiánypótoltatható
jogosultsági
szempontok:

hiányzik

4.4
Kiválasztási
kritériumok
és
kiválasztási
eljárásrend
2. 3. Tartalmi
értékelési
szempontok:

•
Hazai
iparjogvédelmi
bejelentés (szabadalom,
védjegy, növényfajtaoltalom, használati vagy
formatervezési
mintaoltalom) megtétele.
•
Külföldi
iparjogvédelmi bejelentés
(szabadalom,
növényfajta-oltalom,
használati
vagy
formatervezési
mintaoltalom) megtétele.

a

4.4
Kiválasztási
kritériumok
és
a
kiválasztási
eljárásrend
2. 3. Tartalmi
értékelési
szempontok:
5.3
A
támogatás
mértéke, összege

5.3
A
támogatás
mértéke, összege

5.5.1.Újdonságkutatás
i
és
egyéb

és határidőben benyújtásra került,

Felhívjuk figyelmét, hogy
amennyiben a támogatói döntés
meghozataláig a pályázatkezelés
bármelyik szakaszában
megállapítást nyer, hogy a
támogatási kérelem a 4.4.1 és 4.4.2
pontban szereplő jogosultsági
szempontnak nem felel meg, akkor
elutasításra kerül.
•
Hazai iparjogvédelmi
bejelentés (szabadalom,
növényfajta-oltalom, használati
vagy formatervezési mintaoltalom)
megtétele.
•
Külföldi
iparjogvédelmi
bejelentés (szabadalom, védjegy,
növényfajta-oltalom,
használati
vagy formatervezési mintaoltalom)
megtétele.

Európai uniós
védjegybejelentés

I.
Újdonságkutatási
és egyéb iparjogvédelmi
kutatási szolgáltatások
esetében maximum
200.000 Ft;
I.
Iparjogvédelmi
oltalomszerzéssel
és
fenntartással kapcsolatos
tevékenységek esetében
a
választott
tevékenységek számától
függetlenül
–
hazai
oltalomszerzés
esetén
maximum 1,millió forint,
külföldi
oltalomszerzés
esetén maximum 3 millió
Ft;
1)
Szakmai
megvalósításhoz
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I.
Iparjogvédelmi
oltalomszerzéssel és fenntartással
kapcsolatos
tevékenységek
esetében
a
választott
tevékenységek számától függetlenül
– hazai oltalomszerzés esetén
maximum 1,2 millió forint, külföldi
oltalomszerzés esetén maximum 3
millió Ft;

iparjogvédelmi
kutatási
szolgáltatások
költségei

kapcsolódó
szolgáltatások költségei:
a)
Egyéb
szakértői
szolgáltatás költségei
A Magyar Szabadalmi
Ügyvivő Kamara által
nyilvántartásba
vett
ügyvivői
iroda,
szabadalmi
ügyvivő,
továbbá
a
Szellemi
Tulajdon
Nemzeti
Hivatala (SZTNH) vagy
szellemi
tulajdonnal
kapcsolatos szakpolitika
végrehajtásáért
felelős
uniós
vagy
tagállami
államigazgatási
szerv,
illetve
uniós
vagy
tagállami
tulajdonban
álló, szellemi tulajdonnal
kapcsolatos szakpolitika
végrehajtásáért
felelős
nonprofit
gazdasági
társaság által elvégzett
újdonságkutatás,
szabadalmazhatósági
véleménnyel
ellátott
újdonságkutatás,
oltalomképességi
véleménnyel kiegészített
védjegykutatás,
szabadalmazhatósági
vélemény,
jogérvényességi kutatás,
szabadalomtisztasági
kutatás költsége.

5.5.2. Iparjogvédelmi
oltalomszerzéssel
és
fenntartással
kapcsolatos költségek

Védjegyoltalom
megszerzésével
összefüggésben
 a Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatala
által
kiállított,
oltalomképességi
véleménnyel
kiegészített
védjegykutatás költsége,
 a Magyar Ügyvédi Kamara
által
nyilvántartásba
vett
ügyvédi iroda vagy, ügyvéd
által
nyújtott
szakértői
szolgáltatás, illetve Magyar
Szabadalmi Ügyvivő Kamara
által
nyilvántartásba
vett
ügyvivői iroda, szabadalmi
ügyvivő
által
nyújtott
szakértői
szolgáltatás
(bejelentés
elkészítése,
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iii)
hatósági
igazgatási
szolgáltatási
díjak
19/2005.(IV.12.) GKM
rendelet alapján:











bejelentési
és
kutatási díj,
bejelentési díj,
írásos
véleménnyel
kiegészített
újdonságkutatási
jelentés
díja
(ugyanazon
bejelentés
esetében
kért
újabb
kutatás
esetében
valamennyi
kutatási jelentés
díja)
megosztási díj,
módosítási díj,
vizsgálati díj,
megadási díj,
fenntartási
díj
(arányosan
a
megadástól
visszamenőleg a
bejelentésig tartó
időszakra,

9













védjegykutatás, az ügyfél
képviselete a hatóság előtt)
költsége: legfeljebb 150.000
Ft/eljárás,
a megjelöléssel kapcsolatos
tervezési
és
grafikai
szolgáltatások
igénybevételének költsége:
legfeljebb
15300.000
Ft/eljárás,
A
védjegyoltalomhoz
kapcsolódó
áruvagy
szolgáltatás
tekintetében
végzett piackutatás költsége:
legfeljebb
összesen
10
Ft/karakter,
de
max.
600.000
Ft
értékben./eljárás.
A
piackutatási
tevékenység
végterméke egy szakértői
tanulmány,
amelynek
empirikus alapját legalább 1
fókuszcsoportos, és vagy
legalább 10 db mélyinterjús
adatfelvételnek
kell
képeznie,
vagy
hagyományos vagy online
kérdőívnek kell képeznie.
bejelentési és kutatási díj,
bejelentési díj,
rásos
véleménnyel
kiegészített újdonságkutatási
jelentés
díja
(ugyanazon
bejelentés
esetében
kért
újabb
kutatás
esetében
valamennyi kutatási jelentés
díja)
megosztási díj,
módosítási díj,
vizsgálati díj,
megadási díj,
fenntartási díj (arányosan a
megadástól visszamenőleg a
bejelentésig tartó időszakra,
továbbá előzetes befizetés
esetén a megadást követő
maximum
3
éves
időtartamra)
gyorsított
eljárás
és
különleges
gyorsított
eljárások
iránti
kérelmek
díja.

továbbá előzetes
befizetés esetén a
megadást követő
maximum 3 éves
időtartamra)
5.5.2. Iparjogvédelmi
oltalomszerzéssel
és
fenntartással
kapcsolatos költségek
Külföldi (nemzetközi,
európai)
oltalomszerzés
esetén:

5.6
Az
elszámolhatóság
további feltételei

i)

megszerzésével



a Magyar Ügyvédi Kamara által
nyilvántartásba vett ügyvédi iroda
vagy
ügyvéd,
illetve
Magyar
Szabadalmi Ügyvivő Kamara által
nyilvántartásba vett ügyvivői iroda,
szabadalmi ügyvivő által nyújtott
szakértői szolgáltatás (bejelentés
elkészítése,
védjegykutatás,
az
ügyfél képviselete a hatóság előtt)
költsége:
legfeljebb
300.000
Ft/eljárás,



a
megjelöléssel
kapcsolatos
tervezési és grafikai szolgáltatások
igénybevételének
költsége:
legfeljebb 150.000 Ft/eljárás,



A védjegyoltalomhoz kapcsolódó
áru- vagy szolgáltatás tekintetében
végzett
piackutatás
költsége:
legfeljebb 15 Ft/karakter, de max.
900.000 Ft értékben.. A piackutatási
tevékenység
végterméke
egy
szakértői
tanulmány,
amelynek
empirikus alapját legalább 1 db, a
célország(ok)ban
végzett
fókuszcsoportos, vagy legalább 10
db, a
célország(ok)ban készített
mélyinterjús adatfelvételnek, vagy
hagyományos
vagy
online
kérdőívnek kell képeznie.

A vissza nem térítendő
támogatás folyósítását
a
Kedvezményezett
kezdeményezi a Záró
kifizetési kérelem és a
Záró
beszámoló
benyújtásával
.
A
támogatás
igénybevétele
egy
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Védjegyoltalom
összefüggésben

a) Jelen
felhívás
keretében
kizárólag egyszeri elszámolásra
van lehetőség.
b) E-beszerzés
használatára
tájékoztatás:

funkció
vonatkozó

összegben történhet.

A
kedvezményezetteknek
lehetőségük van a pályázati eügyintézés felület e-beszerzés
funkciójának
önkéntes
használatára.
Amennyiben
a
„Beszerzéseim” menüpontba az
ajánlattételi
határidőt
megelőzően feltöltik beszerzési
igényüket,
úgy
azok
a
http://palyazat.gov.hu/ebeszerzes oldalon nyilvánosan
elérhetőek lesznek.
Az
igényt
az
ajánlattételi
határidőt
megelőzően,
az
ajánlattételhez
szükséges
ésszerű időben javasolt feltölteni.
A beszerzési igényben lehetőség
van megjelölni többek között az
ajánlattétel módját, határidejét,
a beszerzési igény tárgyát és a
teljesítési feltételeket. Felhívjuk
a figyelmet, hogy az e-beszerzés
funkció
használata
nem
helyettesíti, csupán elősegítheti a
szokásos piaci ár igazolására
vonatkozó
kötelezettségek
teljesítését.

c) A 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet 5. melléklet 2.3.2.5 b
pontja értelmében a
nem
közbeszerzés
köteles
beszerzések vonatkozásában az
alábbi
összeférhetetlenségi
szabályok állnak fenn:
Nem
független
ajánlattevő,

az

az

a) amelyben
a
támogatást
igénylő / kedvezményezett vagy
ezek tulajdonosa - irányító vagy
felügyeleti szerve -, annak tagja,
és/vagy a szervezet nevében
nyilatkozattételre,
képviseletre
jogosult személy, továbbá ezen
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személy hozzátartozója az alábbi
jogok valamelyikét gyakorolja:
tulajdonosi,
fenntartói,
vagyonkezelői,
irányítási,
képviseleti, munkáltatói, vagy
kinevezési;
b) amelynek
tulajdonosa
irányító vagy felügyeleti szerve -,
annak tagja, és/vagy a szervezet
nevében
nyilatkozattételre,
képviseletre jogosult személy, a
támogatást
igénylő
/
kedvezményezett szervezetében
vagy
ugyanazon
beszerzés
vonatkozásában
másik
ajánlattevő szervezetében az
alábbi
jogok
valamelyikét
gyakorolja:
tulajdonosi,
fenntartói,
vagyonkezelői,
irányítási,
képviseleti,
munkáltatói vagy kinevezési;
vagy
c) ha a támogatást igénylő /
kedvezményezett vagy másik
ajánlattevő
vonatkozásában
partner
vagy
kapcsolt
vállalkozásnak minősül.

Az
összeférhetetlenség
vonatkozásában hozzátartozónak
minősül Ptk. 8:1. § (1) bekezdés
1. és 2. pontja értelmében a
házastárs,
az
egyeneságbeli
rokon, az örökbefogadott, a
mostoha- és a nevelt gyermek,
az örökbefogadó-, a mostoha- és
a nevelőszülő, a testvér, az
élettárs, az egyeneságbeli rokon
házastársa,
a
házastárs
egyeneságbeli
rokona
és
testvére, és a testvér házastársa.
5.8
Nem
elszámolható
költségek köre

a
támogatást
igénylőnél
saját
teljesítés
keretében
felmerült, továbbá a
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1. a támogatást igénylőnél saját
teljesítés keretében felmerült,
továbbá a 651/2014/EU rendelet

651/2014/EU rendelet
1.
sz.
melléklete
alapján meghatározott
partner
és/vagy
kapcsolt
vállalkozásától és/vagy
kedvezményezett Ptk.
szerinti hozzátartozója
és/vagy
a
kedvezményezett
vezető
tisztségviselőjétől
és
Ptk.
szerinti
hozzátartozóitól,
valamint
azok
vállalkozásaitól
történő
szolgáltatás
megrendelése,
beszerzés,
továbbá
általa
előállított,
forgalmazott
eszköz,
szoftver,
saját
teljesítésként nyújtott
szolgáltatás,
saját
maga
által
forgalmazott rendszer
bevezetésének
ii)
költségei,
5.8
Nem
elszámolható
költségek köre

6.
A TÁMOGATÁSI
KÉRELEM
ELKÉSZÍTÉSE SORÁN
CSATOLANDÓ
MELLÉKLETEK LISTÁJA

1.
sz.
melléklete
alapján
meghatározott partner és/vagy
kapcsolt vállalkozásától és/vagy
kedvezményezett Ptk. szerinti
hozzátartozója
és/vagy
a
kedvezményezett
vezető
tisztségviselőjétől és Ptk. szerinti
hozzátartozóitól, valamint azok
vállalkozásaitól
történő
beszerzés,
továbbá
általa
előállított, forgalmazott eszköz,
szoftver,
saját
teljesítésként
nyújtott szolgáltatás, saját maga
által
forgalmazott
rendszer
bevezetésének költségei:


műszaki
gépek,
berendezések,



immateriális javak,



és
igénybe
vett
szolgáltatások
bekerülési értéke,

Amennyiben
a
benyújtott
támogatási
kérelem
nem
elszámolható
költségeket
tartalmaz,
csökkentett
támogatás odaítélésére abban az
esetben van lehetőség, ha a
projekt a csökkentést követően
is
megfelel
a
Felhívás
feltételeinek, és a csökkentés
nem befolyásolja érdemben a
projekt eredeti célját.
Az
5.5.3.
pontban
szereplő
„Szellemi
vagyon
értékelési
és/vagy szellemi vagyon
audit szolgáltatásokkal
kapcsolatos költségek”
tekintetében
minden
költségtétel
alátámasztására 1 db,
érvényes, helyzet- és
piacfelmérésben
részt
vevő
által
kiállított
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Az
5.5.2.
pontban
szereplő
„Szellemi vagyon értékelési és/vagy
szellemi
vagyon
audit
szolgáltatásokkal
kapcsolatos
költségek”
tekintetében
minden
költségtétel alátámasztására 1 db,
független, érvényes, helyzet- és
piacfelmérésben részt vevő által
kiállított tájékoztatás, vagy ajánlat
csatolása
szükséges,
amely
tartalmazza:

tájékoztatás,
ajánlat
szükséges,
tartalmazza:

vagy
csatolása
amely

6.
A TÁMOGATÁSI
KÉRELEM
ELKÉSZÍTÉSE SORÁN
CSATOLANDÓ
MELLÉKLETEK LISTÁJA

A
költségtételek
alátámasztására 1 db, a formai
követelményeknek
teljes
mértékben megfelelő árajánlat
fogadható el. Amennyiben a
hiánypótlást követően sem áll
rendelkezésre
az
adott
költségtétel vonatkozásában az
1 db formai követelményeknek
teljes
mértékben
megfelelő
árajánlat,
akkor
az
a
költségtétel nem elszámolható
költségnek minősül, így azzal a
projekt
elszámolható
összköltsége
csökkentésre
kerül.

6.
A TÁMOGATÁSI
KÉRELEM
ELKÉSZÍTÉSE SORÁN
CSATOLANDÓ
MELLÉKLETEK LISTÁJA

n) Hazai, külföldi (nemzetközi)
és
európai
uniós
védjegybejelentés
esetén
a
Szellemi
Tulajdon
Nemzeti
Hivatala
által
kiállított,
oltalomképességi véleménnyel
kiegészített
védjegykutatási
jelentés, amely igazolja, hogy
nincs olyan
ok,
amely
a
megjelölés
védjegykénti
lajstromozását
várhatóan
megakadályozná. (amennyiben
releváns)

8.
A
FELHÍVÁS
SZAKMAI
MELLÉKLETEI

2. számú szakmai melléklet
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