A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL VERSENYKULTÚRA KÖZPONTJÁNAK
GVH VKK/3/2009. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
Nyílt pályázat versenyjogi és versenypolitikai, illetve piacelméleti, valamint
a fogyasztói döntéshozatallal és védelmével kapcsolatos kérdésekkel
foglalkozó kutatások támogatására
A Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja nyílt pályázatot hirdet versenyjogi és
versenypolitikai, illetve piacelméleti, valamint a fogyasztói döntéshozatallal és védelmével
kapcsolatos kérdésekkel foglalkozó kutatások támogatására.
1.

Általános tudnivalók

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a magyarországi versenykultúra fejlesztése érdekében
végzett tevékenységének maradéktalan ellátása végett a hivatal szervezetén belül létrehozta
a Versenykultúra Központot (GVH VKK). A GVH VKK nyilvánosságra hozott éves munkaterv
alapján látja el a versenykultúra, valamint a tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúrájának
fejlesztésével kapcsolatos feladatokat. A 2009. évre szóló módosított munkaterv célul tőzi ki
versenyjogi és versenypolitikai, illetve piacelméleti, valamint a fogyasztói döntéshozatallal és
védelmével kapcsolatos kérdésekkel foglalkozó kutatási pályázatok megjelentetését. Az erre
fordítható keretösszeg felhasználása – a mőködés átláthatósága érdekében – pályázat útján
történik, az alábbi feltételekkel.
2.

A pályázat célja

A pályázat célja a versenyjog és a versenypolitika, illetve a piacelmélet, valamint a fogyasztói
döntéshozatal és védelmének kérdéseivel foglalkozó magyarországi tudományos élet és
közélet mőködésének és fejlıdésének elısegítése, azáltal, hogy támogat egyes e téren
folytatott tudományos kutatásokat, illetve keresletet támaszt azokkal szemben. A támogatás
célja az is, hogy hozzájáruljon a versenyjoggal, a versenypolitikával, illetve a piacelmélettel,
valamint a fogyasztói döntéshozatallal és védelmével kapcsolatos magyarországi és európai
közösségi elméleti és empirikus ismeretek gyarapodásához, javulásához és finomodásához.
A támogatásnak nem célja a GVH jogalkalmazási tevékenységéhez – pl. folyamatban
lévı/elıkészítés alatt álló versenyfelügyeleti vagy egyéb GVH eljárásokhoz (pl. ágazati
vizsgálatok) – közvetlenül kapcsolódó kutatások, illetve szakértıi munka finanszírozása.
3.

A pályázat tárgya

Nyílt pályázat a versenyjoggal és versenypolitikával, illetve piacelméleti, valamint a
fogyasztói döntéshozatallal és védelmével kapcsolatos kérdésekkel foglalkozó, más GVH
VKK pályázati formában nem támogatott tudományos és oktatási projektek (különösen
tudományos kutatások, iskolai rendszerő és azon kívüli oktatási programok, kiadványok)
támogatására.

4.

A pályázók köre

A fenti pályázati témák bármelyikének kidolgozására vállalkozó magánszemély vagy jogi
személy (jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaság), kutatóintézet, oktatási
intézmény, társadalmi szervezet.
5. Pénzügyi feltételek
5.1 A pályázat pénzügyi keretei
Jelen pályázaton felhasználható pénzügyi keret a GVH VKK költségvetésében rendelkezésre
áll. A GVH VKK a GVH részjogkörő költségvetési egysége, amely az elemi költségvetésében
jóváhagyott és hozzárendelt valamennyi elıirányzata felett rendelkezési jogosultsággal bír.
5.2 Az elnyerhetı támogatás mértéke
A program vagy tevékenység költségeinek 100 %-a.
5.3 A támogatás típusa
Vissza nem térítendı támogatás.
5.4 A támogatás módja
Elsıdlegesen utófinanszírozás, a támogatás folyósítása a támogatási szerzıdés szerint, a
GVH VKK által elfogadott szakmai és pénzügyi beszámolást követıen történik. A GVH VKK
elıleget nem biztosít, ettıl azonban kivételes és indokolt esetben el lehet térni. Amennyiben
a támogatott program, feladat vagy tevékenység több részletben is megvalósítható, a
támogatási szerzıdésben részletezettek szerint lehetıség van – a megvalósított
részeredmény utólagos finanszírozásával – a támogatás részletekben történı folyósítására,
ebben az esetben a beszámolás is ehhez az ütemezéshez igazodik.
5.5 A támogatás igénylésének és felhasználásának feltételei
Amennyiben a pályázó a pályázati programhoz vagy tevékenységhez a benyújtott
költségterv 100 %-át el nem érı mértékő támogatást igényel, a költségek fennmaradó
hányadát magának kell fedeznie (saját forrás). A saját forrás meglétét a GVH VKK felé a
pályázat során igazolni kell, annak ténye a támogatási szerzıdésben is szerepel. A saját
forrás az államháztartás valamely alrendszerébıl származó támogatásból is finanszírozható,
de az igényelt támogatások nem eredményezhetnek nyereséget a pályázónak, illetve a
pályázat elbírálása során elınyben részesülnek a más – állami vagy önkormányzati
költségvetési – forrásból még nem támogatott pályázatok.
A támogatás kizárólag a támogatott programhoz, tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó
ésszerő és indokolt költségek (pl. személyi és dologi kiadások) fedezésére, a támogatási
szerzıdésben részletezettek szerint használható fel. A támogatás felhasználható a pályázati
program megvalósításához szorosan kapcsolódó szakmai rendezvényen (konferencián,
tanulmányúton) való részvétel és utazás költségeinek fedezésére.
6.

A pályázás módja

A benyújtandó pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell:
- a pályázati őrlapot;
- a pályázó és eddigi szakmai tevékenysége rövid bemutatását legfeljebb 3 oldal
terjedelemben (1. sz. melléklet);
- a pályázó gazdálkodásáról szóló tájékoztatót (2. sz. melléklet)1;
- a pályázati téma megvalósítására vonatkozó munkatervet (3. sz. melléklet);
- az igényelt támogatást alátámasztó költségtervet (4. sz. melléklet);
- a pályázó 5. sz. melléklet szerinti nyilatkozatait, illetve szükség esetén azok
igazolását;
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a pályázó 6. sz. melléklet szerinti nyilatkozatát a közpénzekbıl nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ának (1) bekezdése szerinti
összeférhetetlenség, valamint 8. §-ának (1) bekezdése szerinti érintettség
fennállásáról;
a pályázó 7. sz. melléklet szerinti érintettség közzétételi kérelmét2, amennyiben a
pályázó érintettsége a 6. sz. melléklet szerinti nyilatkozata alapján fennáll;
a pályázó létezését igazoló, 30 napnál nem régebbi okiratot vagy annak hiteles
másolatát3 (8. sz. melléklet).

A pályázati dokumentáció benyújtásához szükséges formanyomtatványok (pályázati őrlap,
1.-7. sz. mellékletek) elektronikus úton, a GVH VKK honlapján (www.versenykultura.hu)
érhetık el. Pályázat kizárólag ezen formanyomtatványok kitöltésével nyújtható be.4 A kitöltött
formanyomtatványokat el kell látni a pályázó törvényes képviselıjének aláírásával és a
szervezet bélyegzıjével.
A pályázati dokumentációt három példányban (egy eredeti és két másolati) kell benyújtani.
A kitöltött formanyomtatványokat elektronikus adathordozón is csatolni kell a benyújtott
dokumentációhoz.
A pályázat benyújtása kizárólag postai úton történhet. A pályázatot a Gazdasági
Versenyhivatal Versenykultúra Központjának címére kell eljuttatni (1245 Budapest 5., Pf.
1036.), a borítékon tüntessék fel a pályázati eljárás számát (GVH VKK/3/2009).
A pályázat beadására 2009. október 1-30. (postai bélyegzı szerint) között van
lehetıség azzal, hogy a pályázati programnak és a beszámolásnak is meg kell
valósulnia legkésıbb 2010. október 15-ig.
A GVH VKK tehát nem zárja ki a módosított munkaterv által felölelt (2009. szeptember 15. és
december 31. közötti) idıszakot követıen lezáruló, illetve több éves kifutású programok
esetén azok egy részét képezı programok támogatását azzal, hogy támogatásban csak
olyan program részesíthetı, amelynél a pályázat eredménye vagy a pályázati célokkal
összefüggésben értékelhetı részeredménye a támogatott idıszak alatt ténylegesen
megvalósul, de legalább olyan fázisba jut, amely a pénzügyi elszámolást lehetıvé teszi. A
GVH VKK támogatást minden esetben a megvalósított pályázati (rész)eredményekre
tekintettel, utólagosan nyújt. A pályázat benyújtása elıtt már teljes egészében megvalósított
program utólagos támogatása nem kérhetı.
A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást írásban lehet kérni a GVH VKK-tól a
472-8898 faxszámon vagy a versenykultura@gvh.hu e-mail címen.
7.

A pályázat elbírálása

A bírálat elsı szakaszában a formai követelmények ellenırzése történik. A határidın túl
benyújtott, továbbá a pályázati feltételeknek meg nem felelı pályázatok nem kerülnek érdemi
elbírálásra.
A pályázatok szakmai tartalmának elbírálását a GVH VKK munkatársaiból álló legalább
három fıs bíráló bizottság végzi.

2

Amennyiben az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtását követıen jut a pályázó tudomására,
haladéktalanul gondoskodik a GVH VKK tájékoztatásáról a 7. sz. melléklet szerinti érintettség közzétételi kérelemmel.
Magánszemélyek és oktatási intézmények kivételével.
4
A formanyomtatványok elektronikusan szerkeszthetık, de a tartalmuk nem változtatható meg.
3

GVH VKK/3/2009

3

A bíráló bizottság – amennyiben a pályázat elbírálásához szükségesnek tartja – a pályázat
szakmai vagy pénzügyi tartalmával kapcsolatban írásban kérdést tehet fel a pályázónak
(nem a pályázat esetleges hiányainak pótlása érdekében).
A pályázatok elbírálásának fıbb szempontjai:
- a munkaterv szakmailag mennyire tekinthetı megalapozottnak, illetve mennyiben
felel meg a pályázati kiírás célkitőzéseinek;
- a költségterv reális-e (a költségek nagysága és felosztása); továbbá
- a pályázó eddigi szakmai tevékenysége – milyen eredményeket mutatott fel.
A bíráló bizottság az esetlegesen forráshiány miatt nem támogatható, de egyebekben
szakmailag megfelelı pályázatok sorrendjét is meghatározza. Ha valamely nyertes pályázó a
támogatási döntés meghozatalát követıen visszalép, vagy a támogatási szerzıdés
megkötésére mégsem kerül sor, a támogatás – a bíráló bizottság által felállított sorrendben –
a soron következı, korábban forráshiány miatt nem támogatott, de szakmailag megfelelı
pályázat benyújtóját illeti.
Nem nyújtható támogatás olyan pályázó részére, aki:
- a pályázati dokumentációban vállalt saját forrással nem rendelkezik, vagy azt nem
igazolja megfelelıen;
- csıd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt áll;
- az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 20. pontjában meghatározott
köztartozással rendelkezik;5
- nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok – az államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. törvényben – meghatározott követelményének;6
- a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény 6. §-ának (1) bekezdése szerint összeférhetetlen, illetve 8. §-ának (1)
bekezdése szerinti érintettségének közzétételét a pályázatának elbírálásáig nem
kérelmezi;
- a pályázati felhívásban meghatározott dokumentumok vagy nyilatkozatok bármelyikét
nem csatolja vagy visszavonja.
A pályázatok elbírálása folyamatos, a pályázatok elbírálásának végsı határideje minden
benyújtott pályázatra nézve 2009. november 30. A pályázat eredményérıl a GVH VKK
írásban értesíti a pályázót, s a nyertes pályázók nevét, programjuk rövid leírását és az
igényelt, valamint a megítélt támogatás összegét a GVH VKK a honlapján is közzéteszi. A
GVH VKK továbbá a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény alapján a pályázók felsorolt adatait, valamint esetleges érintettségük tényét
a nevezett törvény által létrehozott www.kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon is közzéteszi,
ugyanakkor a támogatásban nem részesülı pályázók adatait az elbírálást követı 15 napon
belül törli.
A támogatás az igényeltnél alacsonyabb összegben is megállapítható. Amennyiben a
pályázó az alacsonyabb összeg esetén is képes a pályázatban vállaltak megvalósítására,
errıl, valamint arról, hogy megpályázott és az elnyert összeg különbözetére vonatkozó forrás
rendelkezésére áll, a döntés kézhezvételét követı 15 napon belül köteles írásban
nyilatkozni. A nyilatkozathoz csatolni kell a módosított megvalósítási ütemtervet és
költségtervet.
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A GVH VKK a nyertes pályázókkal támogatási szerzıdést köt, amely részletesen
meghatározza a támogatás igénybevételének feltételeit, a megvalósítás, illetve a
finanszírozás idıbeli ütemezését, az ellenırzés és elszámolás rendjét. A támogatási
szerzıdés tervezetét a pályázati dokumentáció tartalmazza.
8.

Egyéb

A pályázónak a pályázaton nyertes program vagy tevékenység megvalósítása során fel kell
tüntetnie, hogy ahhoz a GVH VKK támogatást nyújt.
A pályázó a támogatási szerzıdésben meghatározottak szerint – az ellenırzés részeként – a
támogatott program vagy tevékenység megvalósításáról szakmai beszámolót készít, illetve a
GVH VKK kérésére a program vagy tevékenység eredményeit egyéb formában (például
elıadás vagy rövid írás formájában) is bemutatja a GVH munkatársai vagy külsı
szakemberek, érdeklıdık számára.
Budapest, 2009. szeptember 17.
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