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MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁS IRÁNTI KÉRELEM
Kérem az alábbi projektre vonatkozóan a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló
2014. évi LXXVI. törvény 36. §-ának (1) bekezdése szerinti minősítési eljárás lefolytatását. 
Kérelmező:
Levelezési cím:
Képviselő:
Képviseleti meghatalmazás csatolása szükséges! Erre a kérelem végén, a mellékletek között van lehetősége!
Levelezési cím:
A KÉRELEMMEL ÉRINTETT PROJEKT, PROJEKTRÉSZ ISMERTETÉSE
1.a.         A minősítési kérelemmel érintett projekt címe: (max. 500 karakter)
1.b.         A minősítési kérelemmel érintett projektrész címe: (max. 500 karakter)
2.         A minősítési kérelemmel érintett projekt tudományági besorolása: 
3.         A projekt kezdete és befejezése*:
*A minősítési eljárás tárgyát időtartamában hónap pontossággal meghatározott és a kérelem benyújtását követően megkezdett projekt vagy projektrész képezheti. A projekt megkezdésének megjelölt időpontja tehát nem lehet korábbi mint a benyújtás napja, valamint nem lehet későbbi, mint a kérelem benyújtását követő egy év. 
4.         A minősítési kérelemmel érintett projekt összefoglalása, amennyiben a 2. pontban a természettudományok, műszaki tudományok, orvostudományok vagy mezőgazdasági tudományok tudományági besorolást választotta 
a.         Kérjük, ismertesse a projekt célkitűzéseit! (maximum 1.000 karakter)
b.         Ha a projekt tekintetében történt technika állásának kutatása, ismertesse a kutatás megállapításait! (maximum 1.000 karakter) 
c.         Mutassa be a projekt keretében végzett tevékenységek és a munkaszakaszok ütemezését, részletezze a részfeladatokat és mérföldköveket! (maximum 4.000 karakter) 
d.         A projekt tartalmának részletezése: (Kérjük, hogy a projekt szempontjából releváns valamennyi kérdésre érdemben válaszoljon összesen maximum 20.000 karakter terjedelemben!)
•         Részletezze a projekt során elérni kívánt tudományos ismereteket!
•         A projekt révén nyert új ismeretek mennyiben jelentenek előrehaladást a rendelkezésre álló tudományos ismeretekhez viszonyítva?
•         A projekt hogyan segíti a tudományos alapelvek vagy összefüggések megismerésének előmozdítását?
•         Határozza meg a projekt megkezdésekor meglévő, a kitűzött célok elérését akadályozó tudományos bizonytalanságot!
•         Részletezze a projekt megkezdésekor meglévő ismeretek tudományos bizonytalanságait kiküszöbölő új koncepciót!
•         Mutassa be a projekt során elérni tervezett műszaki haladást, és részletezze az elérni kívánt új, vagy továbbfejlesztett módszereket!
•         Az adott műszaki területen már meglévő tudásszinthez képest milyen fejlődést hordozhat az új, vagy továbbfejlesztett módszer? Miként jelent műszaki előrehaladást a meglévő technológiákhoz képest, mennyiben járul hozzá a meglévő technológiai alapok előmozdításához?
5.         A minősítési kérelemmel érintett projekt összefoglalása, amennyiben a 2. pontban a társadalomtudományok vagy humántudományok tudományági besorolást választotta 
a.         Kérjük, ismertesse a projekt tudományos célját! (maximum 1.000 karakter)
b.         A projekt tartalmának részletezése: (Kérjük, hogy a projekt szempontjából releváns valamennyi kérdésre érdemben válaszoljon összesen maximum 20.000 karakter terjedelemben!) 
•         A projekt mennyiben tartalmaz újszerűséget vagy mely tudományos bizonytalanságot oldhat fel?
•         A projekt hogyan törekszik a korábban megoldatlan tudományos problémák, struktúrák és összefüggések felderítésére?
•         Miként törekszik a projekt a meglévő ismeretanyag újszerű alkalmazására?
•         A projekt során milyen módszertant kíván alkalmazni?
•         A projekt keretében végzett tevékenységek és a munkaszakaszok ütemezésének bemutatása, részletezze a részfeladatokat és mérföldköveket!
6.         A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 36. §-ának (1) bekezdése szerinti minősítésen túl kéri-e a projekt alapkutatási, alkalmazott kutatási vagy kísérleti fejlesztési tevékenységei arányának a meghatározását: 
         Amennyiben a projekt alapkutatási, alkalmazott kutatási vagy kísérleti fejlesztési tevékenység aránynak meghatározását is kéri, töltse ki a lenti táblázatot az alábbiak figyelembevételével: (maximum 20.000 karakter)
A.         A jelen kérelem tekintetében a feladat olyan tevékenységet jelent, amely a projekten belül egy adott résztevékenységet valósít meg, és amelynek a jelen kérelem keretében elkülöníthető költségvonzata van.
B.         Amennyiben azonos jellegű feladatot több, a projektben közreműködő személy lát el, kérjük, hogy az azonos feladatot a résztvevők szerint külön sorban és külön költség hozzárendelésével jelölje meg!
C.         Az adott feladat kérelmező általi megítélésénél jelölje meg a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló  2014. évi LXXVI. törvény 3. §-a szerinti kutatás-fejlesztési definíciók figyelembe vételével, hogy a tevékenység alapkutatás, alkalmazott kutatás és/vagy kísérleti fejlesztés!
Feladat sorszáma
Feladat leírása
Feladat költsége (ezer Ft)
Feladatot végző szervezet neve
A kérelemző megítélése szerint a feladat az alábbi törvény szerinti definíciónak felel meg (alapkutatás, alkalmazott kutatás és/vagy kísérleti fejlesztés)
7.         A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 36. §-ának (1) bekezdése szerinti minősítésen túl kéri-e annak megállapítását, hogy adott tevékenységet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 32. pontja szerinti saját tevékenységi körben végzi-e? 
         Amennyiben a fentiek szerinti megállapítást kéri, kérjük, ismertesse a saját eszközökkel és alkalmazottakkal, a vállalkozás saját eredményére és kockázatára végezni kívánt feladatokat és az ezekhez kapcsolódó tervezett költségeket! Az alábbiakban soroljon fel minden olyan iratot, amely alátámasztja, hogy a tevékenységet saját eszközökkel és alkalmazottakkal, a vállalkozás saját eredményére és kockázatára végzi! Kérjük, ismertesse a tervezett alvállalkozói feladatokat, azok projektbeli arányát és tervezett költségét! Kérjük, ismertesse a vállalkozás saját eszközeivel és alkalmazottaival más megrendelésére végzett feladatokat! (maximum 10.000 karakter) 
A KÉRELMEZŐ VÁLLALKOZÁSRA VONATKOZÓ ADATOK 
8.         A minősítési kérelmet benyújtó vállalkozás besorolása (a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § alapján):
9.         Rendelkezik-e megadott iparjogvédelmi oltalommal vagy benyújtott-e valamely iparjogvédelmi oltalom iránti bejelentést? Ha igen, kérjük, részletezze! (lajstromszám, bejelentési szám) 
10.         A kérelem benyújtását megelőző két év valamelyikében érvényesített-e legalább egy alkalommal K+F tevékenységhez kapcsolódó adó- vagy járulékkedvezményt?
         Amennyiben a fenti kérdésre igennel válaszolt, kérjük, ismertesse, mely években érvényesített K+F tevékenységhez kapcsolódó adó- vagy járulékkedvezményt!
11.         A kérelem benyújtását megelőző két év valamelyikében legalább egy alkalommal aktivált-e kísérleti fejlesztést?
12.         A minősítendő projektben résztvevő K+F személyi állomány bemutatása
a.         Nevezze meg a vezető kutatót, ismertesse munkaköri leírását és a kutatási szakterületét! (maximum 2.000 karakter) 
b.         Mutassa be a minősítendő projektben résztvevő K+F személyi állomány legmagasabb iskolai végzettség szerinti megoszlását! 
K+F személyi létszám a kérelmezőnél
PhD fokozattal rendelkezők száma
Egyetemi végzettséggel rendelkezők száma
Egyéb felsőfokú végzettséggel rendelkezők száma
Középfokú végzettséggel rendelkezők száma
fő
fő
fő
fő
K+F személyi létszám a kutatási partnereknél
PhD fokozattal rendelkezők száma
Egyetemi végzettséggel rendelkezők száma
Egyéb felsőfokú végzettséggel rendelkezők száma
Középfokú végzettséggel rendelkezők száma
fő
fő
fő
fő
c.         Mutassa be a projektben résztvevő, meghatározó személyeket a vezető kutatón kívül! (maximum 4.000 karakter)
13.         Amennyiben a projektet megállapodás alapján, közös tevékenység keretében valósítja meg, ismertesse a megállapodásban részes többi fél által megvalósítani tervezett feladatokat. (maximum 4.000 karakter)  A 13. pont kitöltése abban az esetben nem kötelező, ha a kérelmező a 6. pontban kérte az arány-meghatározást és feltüntette az azon pontban foglaltak szerinti kötelező adatokat.
14.         Adja meg a projekt költségeit az alábbi bontásban:
Költségkategória
Ft
Munkabérköltségek és bérjárulékok
Anyagköltség
Igénybevett és egyéb szolgáltatás
Immateriális javak
Műszaki gépek, berendezések, járművek
Összesen
15.         A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 69. § (2) bekezdése alapján kéri-e az iratbetekintési jog korlátozását a kérelemben megadott azon adatok vonatkozásában, amelyek harmadik személy általi megismerése a vállalkozás üzleti vagy más méltányolható magánérdekét sérti? 
Csatolja a minősítési eljárás, és amennyiben kérte, az arány-meghatározás, illetve a saját tevékenység megállapítása iránti kérelem díjának megfizetésének igazolását (átutalási vagy készpénz-átutalási megbízás másolata), vagy utaljon az eltérő módon történő megfizetésre!
Mellékletek
Melléklet megnevezése
Fájlnév
Típus
melleklet
 Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a beadvány csak a benyújtó jóváhagyása alapján fogadható be. Ennek megfelelően kérjük, hogy a megadott adatok helyességéről meggyőződve, jelölje be az alábbi jelölő négyzetet!
Melléklet megnevezése
Fájlnév
Típus
8.2.1.3144.1.471865.466429
SZTNH
K+F minősítési eljárás iránti kérelem
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