TÁJÉKOZTATÓ SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁSHOZ
EPTK rendszeren kívül benyújtott pályázatok esetén

Tisztelt Kedvezményezett!
A támogatási szerződés meghatározott adataiban bekövetkezett változások, módosítások esetén
az alábbi formanyomtatványok használata szükséges:





az adatváltozás bejelentő adatlap,
az egyszerűsített szerződésmódosítási formanyomtatvány,
módosítási kérelem standard módosításhoz,
a befektetett eszköz és immateriális javak tárgyának változására vonatkozó nyilatkozat.

Kérjük, mielőtt jelezné felénk módosítási szándékát, tekintse át rövid tájékoztatónkat és a
módosítás tárgyának megfelelő nyomtatvány benyújtásával kezdeményezze a Támogatási
szerződés módosítását.
Az EPTK rendszeren keresztül benyújtott pályázatok esetén a szerződésmódosítások
kezdeményezése is az EPTK rendszeren keresztül történik!
Az adatváltozás bejelentő adatlap benyújtása szükséges:

1.







a kedvezményezett adataiban (név, székhely/telephely, postacím, adószám,
cégjegyzékszám, statisztikai szám) bekövetkezett változások esetén;
jogutódlás bejelentése esetén;
személyi változások (aláírásra jogosult / kapcsolattartó / témavezető / projektvezető)
bejelentése esetén;
a támogatásra kijelölt bankszámlaszám változása vagy új bankszámla nyitásának
bejelentése esetén;
megvalósítási helyszín módosítása, további megvalósítási helyszín bejelentése esetén.

A fenti esetekben a kedvezményezett a szerződésmódosítást az adatváltozás bejelentő adatlap
hiánytalan kitöltésével, a szükséges mellékletek csatolásával és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és
Innovációs Hivatal részére történő megküldésével kezdeményezheti.
Több adatváltozás egyidejű bejelentése esetén is elegendő egy adatváltozás bejelentő adatlap
kitöltése, aláírása és két példányban történő megküldése.
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Az egyszerűsített szerződésmódosítási formanyomtatvány benyújtása szükséges:

2.





a projekt kezdési / befejezési határidejének módosítása esetén,
munkaszakaszok közötti költségátcsoportosítás esetén,
a projekt összköltségének csökkenése esetén,
az ÁFA levonási jog megváltozása esetén.

Kérjük, hogy fenti esetekre vonatkozó egyszerűsített szerződésmódosítási formanyomtatványokat
szabályszerűen kitöltve, a szükséges mellékletek csatolásával, aláírva két példányban legyen szíves
megküldeni részünkre.
Munkaszakaszok közötti költségátcsoportosítás mértékét a támogatási szerződés vagy annak
valamely melléklete tartalmazza. Amennyiben nem teljes részfeladat átcsoportosítása a cél, a
részfeladatokat kisebb tételekre (újabb részfeladatokra) lehet bontani. A sorszámozott
részfeladatok esetén javasoljuk, hogy a megbontott részfeladatok alszámot kapjanak a
követhetőség érdekében (pl.: 1. részfeladat megbontása után 1/1. és 1/2. részfeladat).
Munkaszakaszok közötti költségátcsoportosításra feladat átvitele nélkül is van lehetőség.
Munkaszakaszon belüli költségátcsoportosítás esetén nem szükséges a támogatási
szerződés módosítása, a munkaszakaszon belüli költségátcsoportosítást elegendő a pénzügyi
beszámolás során bemutatni és megindokolni, viszont az átcsoportosítások során figyelemmel
kell lenni a pályázati felhívásban, a pályázati útmutatóban foglalt korlátozásokra.
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a projektre vonatkozóan (nem tagi szinten)
egyidejűleg kettő vagy annál több különböző típusú egyszerűsített módosítást szeretne
kezdeményezni, akkor azt külön-külön a megfelelő egyszerűsített szerződémódosítási
formanyomtatvány használatával tegye meg! (Példa: határidőhosszabbítás és
munkaszakaszok
közötti
költségátcsoportosítás
esetén
külön,
a
megfelelő
formanyomtatványokon kezdeményezze a módosítást).
Kérelmen alapuló (standard) szerződésmódosítás szükséges az alábbi esetekben:

3.





tagcsere, tagkiválás,
szakmai tartalom változása esetén
egyéb esetben (melyre nem áll rendelkezésre külön formanyomtatvány)


A projekt szakmai tartalmának módosítása a megfelelő nyomtatványok benyújtásával
lehetséges, a pályázati felhívásban és pályázati útmutatóban, valamint a támogatási szerződésben
foglaltak figyelembe vételével.


1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. / Postacím: 1438 Budapest, Pf. 438.
E-mail: nkfialap@nkfih.gov.hu / www.nkfih.gov.hu / Telefon: +36 1 795 9500
2 (3)




A befektetett eszköz és immateriális javak tárgyának változására vonatkozó
nyilatkozat használata:
4.

A befektetett eszköz és immateriális javak tárgyának változására vonatkozó nyilatkozat abban az
esetben alkalmazható, ha a pályázati felhívás szerint a beszerezni kívánt eszközhöz és immateriális
javakhoz árajánlat csatolása kötelező, valamint ha a pályázatban megjelölt beszerezni tervezett
eszköz vagy immateriális javakkal műszaki tartalmában és funkcionalitásában
megegyező beszerzésre kerül sor, és az újonnan beszerezni kívánt eszköz a támogatási
szerződésben rögzített célok megvalósítását biztosítja. A nyilatkozatot a szakmai beszámolóval és
pénzügyi elszámolással együtt kell benyújtani.
Az adatlap, a formanyomtatvány, a nyilatkozat és a kérelem kizárólag az azokban
feltüntetett változások esetében alkalmazható. (Amennyiben szerződéskötés előtt változás
történik a fentiekre vonatkozóan, az aláírt támogatási szerződéshez mellékelje az aláírt adatlapot,
formanyomtatványt és nyilatkozatot, melyek a támogatási szerződéssel együtt lépnek hatályba.)
A módosításnál kérjük figyelembe venni a pályázati felhívásban és a pályázati
útmutatóban leírt támogathatósági feltételeket és szabályokat, továbbá a támogatási
szerződésben és az általános szerződési feltételekben előírt kötelezettségeket.
Amennyiben a szerződésmódosítás melléklete lesz a projekt adatlap, kérjük hogy az
aktuális változtatási igényen túl, a korábbi, már jóváhagyott adatváltozásokat,
módosításokat is rögzítse az adatlapon.
Az adatváltozás bejelentő adatlapot és az egyszerűsített szerződésmódosítási
formanyomtatványokat kettő, a módosítási kérelmet egy cégszerűen aláírt eredeti példányban
kérjük benyújtani személyesen vagy postai úton az alábbi címre:
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.; 2. emelet
Ha a szerződésmódosításhoz szükséges dokumentumokat a pályázó hiánytalanul és megfelelően
kitöltve benyújtotta, úgy a Támogató által egy aláírt példányt visszaküld a pályázó részére. A fenti,
támogató által aláírt szerződésmódosítási dokumentumok a támogatási szerződés részét képezik.
A módosítások a támogató általi aláírás napjától lépnek hatályba.

Köszönjük szíves együttműködését!
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