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1.

A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÉLJA

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból (a továbbiakban: NKFI Alap) nyújtott
támogatások célja, hogy kiszámítható forrást biztosítson a magyar gazdaság innovációjának
ösztönzésére, és lehetővé tegye a gazdaság és a társadalmi élet területein hasznosuló kutatás és
fejlesztés erősítését, a hazai és külföldi kutatási eredmények hasznosítását, az innovációs
infrastruktúra és annak körébe tartozó szolgáltató tevékenységek fejlesztését, a Széchenyi 2020
programban meghatározott célkitűzésekkel összhangban.
A pályázati felhívás célja, hogy nemzetközi együttműködésben megvalósuló innovatív projektek
támogatásával elősegítse a hazai intézmények bekapcsolódását a részben az EU Horizont 2020
keretprogram költségvetéséből, részben a tagállamok hozzájárulásaiból finanszírozott közös
programokba és kezdeményezésekbe.
Az ezen programokban való részvétel hozzájárul az EU-2020 stratégia keretében tett nemzeti
K+F célkitűzések eléréséhez, valamint a tagállamok nemzeti kutatás-fejlesztési programjainak
összehangolásához és ezen keresztül a kutatás-fejlesztésre fordított európai források hatékonyabb
felhasználásához. A források koncentrálásával olyan nagyléptékű kutatási programok valósulnak
meg, amelyek egyrészt fontos társadalmi problémák megoldására irányulnak, másrészt az európai
ipar versenyképességét fokozzák.
Jelen felhívás Magyarország részvételét teszi lehetővé az alábbi uniós és tagállami
együttműködésben megvalósuló közös programok és kezdeményezések keretében meghirdetett
közös pályázati felhívásokban a részvételhez szükséges hazai forrás biztosításával:
 Tevékeny és önálló életvitel közös program - Active and Assisted Living (AAL)
 Kiváló európai elektronikai alkatrészek és rendszerek közös program - Electronic
Components and Systems for European Leadership (ECSEL)
 EUROSTARS Program (EUROSTARS)

2.

A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS

A támogatás forrása a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC.
törvény Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap fejezet 2. (A nemzetközi együttműködésben
megvalósuló innováció támogatása) címe.
Rendelkezésre álló 2017. évi pályázati keretösszeg 865 289 850 forint.
A támogatott pályázatok várható száma 9-19. A támogatható pályázatok száma indikatív jellegű, a
pályázók által igényelt és elnyert támogatás függvényében változhat.

AAL (Részletes definíció az Útmutató 2. pontjában található)
Nemzetközi vonatkozásban az Európai Uniót képviselő AAL Association a teljes programra a
Horizont 2020 program ideje alatt összesen 175 millió euró uniós forrást irányzott elő.
Magyar részről a pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében az NKFI Alap felett rendelkezési
jogot gyakorló szerv (továbbiakban: Támogató) a 2014-2020 közötti időszakra a nemzetközi AAL
pályázatra évi 500.000 eurót irányoz elő.1 A keret felhasználása a nemzetközi pályázat során
nyertes magyar pályázók számától és igényelt támogatásától függ. A 2016. évi AAL nemzetközi
pályázati fordulóban sikeresen szereplő magyar pályázók számára – a tényleges támogatási igény

A Kormány 1412/2014. (VII. 23.) Korm. határozata egyes, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapot érintő
kormányhatározatok módosításáról
1
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alapján – az NKFI Alap 2017-re előirányzott keretéből összesen maximum 55 441 096 Ft
támogatást biztosít.
Magyar részről támogatott pályázatok várható száma összesen 1 db.

ECSEL (Részletes definíció az Útmutató 2. pontjában található)
ECSEL pályázat esetében az Európai Unió képviseletében az ECSEL Joint Undertaking (a
továbbiakban ECSEL JU) a pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében a Horizont 2020 program
ideje alatt összesen 1 184 874 000 eurót irányzott elő. A magyar pályázók részére adható 2017. évi
európai uniós támogatási keret meghatározása a nyertes projektek jóváhagyása után (a magyar
pályázók eredményessége alapján) történik.
Magyar részről a pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében az NKFI Alap feletti rendelkezési
jogot gyakorló szerv (továbbiakban: Támogató) 2014-2020 közötti időszakra a nemzetközi
ECSEL pályázatra évi 1.000.000 eurót irányoz elő 2. A keret felhasználása a nemzetközi pályázat
során nyertes magyar pályázók számától és igényelt támogatásától függ. A nemzetközi pályázati
fordulókban sikeresen szereplő magyar pályázók számára – a tényleges támogatási igény alapján –
az NKFI Alap 2017-re előirányzott keretéből összesen maximum 517 371 400 Ft támogatást
biztosít.
Az ECSEL pályázat esetében a magyar részről támogatott pályázatok várható száma összesen 2-8
db.

EUROSTARS (Részletes definíció az Útmutató 2. pontjában található)
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2014-2020 között 750 000 euró évente3, ennek
alapján magyar részről a pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében az NKFI Alap feletti
rendelkezési jogot gyakorló szerv (továbbiakban: Támogató) a 2016. őszi és 2017. tavaszi
nemzetközi pályázati fordulókban sikeresen szereplő magyar pályázók számára az NKFI Alapból
összesen maximum 292 477 354 millió Ft támogatást biztosít. Ez a keretösszeg kiegészül az
Európai Bizottság pénzügyi hozzájárulásával, amely a magyar EUROSTARS-projektrésztvevők
számára az Alapból kifizetett támogatás legalább 1/3-a.
A támogatott pályázatok várható száma: 4-5 db évente.

3.

JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK

3.1 Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be:
a)
b)
c)
d)

Magyarországon székhellyel rendelkező gazdasági társaság (GFO: 11X,)
jogi személyiséggel rendelkező non-profit szervezet (GFO: 5XX),
költségvetési szerv vagy jogi személyiséggel rendelkező intézménye (GFO: 3XX),
az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel
rendelkező vállalkozás (GFO: 226).

A Kormány 1412/2014. (VII. 23.) Korm. határozata egyes, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapot érintő
kormányhatározatok módosításáról
3 A Kormány 1412/2014. (VII. 23.) Korm. határozata egyes, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapot érintő
kormányhatározatok módosításáról
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Hazai támogatásra pályázatot önállóan vagy nemzeti konzorciumban4 lehet benyújtani. Egyazon
nemzetközi projektben résztvevő magyar partnereknek a hazai támogatásra nemzeti
konzorciumot alkotva kell pályázniuk.
Az EUROSTARS és az AAL pályázatok esetében jelen nemzeti pályázatra önállóan kizárólag
vállalkozások nyújthatnak be pályázatot. A b) és c) pontban megjelölt szervezetek csak az a) és
d) pontban szereplő vállalkozásokkal nemzeti konzorciumot alkotva pályázhatnak, melyben a
konzorcium vezetője kizárólag vállalkozás lehet.
A pályázat benyújtására csak olyan pályázó jogosult, aki:
 a mindenkor aktuális nemzetközi program keretében indított közös nemzetközi
pályázati felhívásokra projektjavaslatot benyújtó és az adott program nemzetközi
értékelési rendszere alapján támogatásra javasolt nemzetközi projekt konzorciumának
magyar tagja.


a mindenkor aktuális nemzetközi program keretében indított közös nemzetközi
pályázati felhívásokra projektjavaslatot benyújtó és az adott program nemzetközi
értékelési rendszere alapján támogatásra javasolt nemzetközi projekt konzorciumához
utólagosan csatlakozó magyar résztvevő.



A támogatásra kizárólag a nemzetközi értékelés alapján támogatásra javasolt és
jóváhagyott projektek résztvevői jogosultak az értékelés eredményeként kialakult sorrend
alapján (a magasabb pontszámot elért nemzetközi projekt hazai résztvevőivel kezdve),
külön nemzeti értékelés nélkül. Szerződések a rendelkezésre álló éves keret kimerüléséig
köthetőek.



A projekt megvalósítása nemzetközi konzorcium keretében történik. A nemzetközi
konzorcium összetételére vonatkozó előírásokat a nemzetközi pályázati felhívás
tartalmazza. A nemzetközi konzorcium a működésére, a szellemi tulajdonjogokra, az
eredmény hasznosítására és egyéb releváns kérdésekre vonatkozóan a pályázók
nemzetközi konzorciumi megállapodást kötnek. A nemzetközi konzorcium magyar
résztvevőjeként a pályázati felhívásban meghatározott pályázói kör igényelhet támogatást.
A nemzeti szerződéskötés feltétele a nemzetközi konzorciumi megállapodás vagy az
ECSEL pályázat esetében az ECSEL JU-val a támogatási szerződés megkötése.

3.2 A projekt területi korlátozása
A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a pályázó bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye
vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helynek a támogatási szerződés megkötéséig kell
bejegyzésre kerülnie.

4.

A PÁLYÁZATI PROJEKTTEL KAPCSOLATOS RÉSZLETES
INFORMÁCIÓK

4.1 Támogatható tevékenységek bemutatása
K+F projekttámogatás jogcímen
I.

4

Alapkutatás (Részletes definíció az Útmutató 2. pontjában található)

A nemzeti konzorcium kizárólag a hazai projektet érinti.

5

Alapkutatási tevékenységre kutató-tudásközvetítő szervezet, valamint az a vállalkozás pályázhat,
amelynek minimum 3 fő, a pályázat benyújtásakor műszaki, természettudományi, orvosi vagy
agrár PhD fokozatú, legalább napi 4 órában, foglalkoztatott alkalmazottja van.
Alapkutatást kizárólag a konzorcium valamely tagja végezhet, a feladat nem adható ki harmadik
félnek.
Az alapkutatási költségek tervezésekor - kutatóként - 1 embernap esetében legfeljebb 8 óra
számolható el. Ha a pályázónak, vagy alvállalkozójának a 36 hónapos projekt futamidőre 2 fő áll
teljes mértékben rendelkezésre, úgy az emberhónapok számánál legfeljebb 2*36 hónap költség
tervezhető.
Alapkutatás csak az ECSEL program keretében végezhető.
II. Alkalmazott kutatás (Részletes definíció az Útmutató 2. pontjában található)
Alkalmazott kutatás tevékenységre kutató-tudásközvetítő szervezet, valamint az a vállalkozás
pályázhat, amelynek minimum 1 fő, műszaki, természettudományi, orvosi vagy agrár felsőfokú
végzettségű, teljes munkaidőben, a pályázat benyújtásakor is foglalkoztatott alkalmazottja van.
Igénybe vett szolgáltatás esetén a szolgáltatást nyújtó vállalkozásnak kell megfelelnie a fenti
feltételnek.
Az alkalmazott kutatási költségek tervezésekor - kutatóként - 1 embernap esetében legfeljebb 8
óra számolható el. Ha a pályázónak, vagy alvállalkozójának a 36 hónapos projekt futamidőre 2 fő
áll teljes mértékben rendelkezésre, úgy az emberhónapok számánál legfeljebb 2*36 hónap költség
tervezhető.
III. Kísérleti fejlesztés (Részletes definíció az Útmutató 2. pontjában található)
Kérjük, hogy pontosan állapítsa meg a projektben végzett tevékenységek kutatási típusra
vonatkozó besorolását, mert a nemzeti pályázat befogadása során a nem megalapozottan besorolt
feladatok átsorolásra kerülnek, ami a támogatási intenzitás, ezáltal az igényelt támogatás
csökkentését vonja maga után.

De minimis jogcímen
i.

Nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek

A projekt során a nyilvánosság tájékoztatására és az elért eredmények elterjesztésére vonatkozó
tevékenység.
ii.

Projekt koordinációs tevékenység

A projekt koordinációjához kapcsolódó tevékenység, a projekthez kapcsolódó rendezvényeken,
konferenciákon való részvétel, valamint nemzetközi partnerrel közösen végzett kutatási
tevékenység érdekében felmerülő utazások.
iii.

Piacra jutás






piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon való részvétel),
marketingeszközök elkészítése, beszerzése,
formatervezés,
marketing munkatárs alkalmazása.
piackutatás
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iv.

Iparjogvédelmi tevékenység támogatása

Szellemi tulajdon védelméhez kapcsolódó tevékenységek (pl. újdonságkutatás, bejelentés
elkészítése, országonkénti / regionális (pl. EU-s) / nemzetközi bejelentéshez, megadáshoz,
fenntartáshoz kapcsolódó költségek)
v.

Általános (rezsi) költségek:

A projekt érdekében közvetetten felmerülő költségek, általános költségek, rezsi költségek.

4.2 A pályázat és a projekt szakmai tartalmával, a projekt megvalósítással
kapcsolatos elvárások
A magyar pályázat szakmai tartalma megegyezik a projekt nemzetközi értékelésének
eredményeként elfogadott szakmai tartalommal. A magyar pályázó a nemzetközi projekt
bemutatására, a magyar pályázó feladataira, azok szakmai és pénzügyi ütemezésére vonatkozóan
magyar nyelvű pályázati anyagot nyújt be, mely a támogatási szerződés részét képezi.
A pályázat keretében megvalósítandó új projektet kizárólag az adatlapban megtalálható
munkaterv alapján a projekt adatlap kitöltési útmutató előírásainak megfelelően mutassa be. Az
adatlapon túlmenően benyújtott munkaterv az értékelés során nem kerül figyelembevételre.
A magyar támogatási szerződés ütemezésének összhangban kell lennie a nemzetközi projekt
ütemezésével, a mérföldköveket5 a jóváhagyott nemzetközi projektnek megfelelően szükséges
meghatározni6, azzal a kitétellel, hogy egy mérföldkő nem lehet hosszabb, mint 12 hónapos.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén az elszámolható
költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett tulajdonságtól vagy
képességtől való elmaradás arányában.
A pályázatok megvalósítása során a kedvezményezetteknek meg kell felelniük az Európai
Bizottság által a Horizont 2020-programban meghatározott etikai követelményeknek a
1290/2013/EU Rendelet 13. és 14. cikke szerint.

4.3 A projekt végrehajtásához, pénzügyi elszámolásához, fenntartásához
kapcsolódó határidők
A projekt futamideje AAL és EUROSTARS esetében legfeljebb 36 hónap, ECSEL esetében
legfeljebb 48 hónap lehet.
A projekt költségeinek elszámolása a projekt – támogatási szerződésben rögzített –
kezdetének dátumától lehetséges.
Jelen pályázati felhívás a projekt befejezését követő fenntartási időszakot nem határoz meg.
A határidőkhöz kapcsolódó kiegészítő információkat az Útmutató 5. pontja tartalmazza.

5.

A
FINANSZÍROZÁSSAL
INFORMÁCIÓK

KAPCSOLATOS

ALAPVETŐ

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Egy mérföldkő egy beszámolási időszakot jelent.
A nemzetközi szakmai beszámolót AAL program esetén naptári évre vonatkozóan kell benyújtani, a félidős
jelentést pedig a projekt futamidejének felénél
5
6
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A támogatás mértéke: A támogatásintenzitásra vonatkozó részletes szabályokat az Útmutató 3.3
pontja tartalmazza.
A támogatás összege: Jelen pályázatra pályázatot benyújtó hazai szervezet esetén az igényelhető
vissza nem térítendő támogatás maximális összege a rá vonatkozóan a nemzetközi értékelés során
jóváhagyott, euróban meghatározott támogatási összeg forintra átszámított értéke7.
Az NKFI Alapból nyújtott támogatás mellett a pályázók európai uniós forrásból kapnak
támogatást.
Előleg: Az NKFI Hivatal az Útmutatóban az előlegre vonatkozóan előírt feltételeknek
megfelelő projektek esetén az elszámolható költségekhez a kedvezményezettek részére az
EUROSTARS és az ECSEL esetében a nemzeti támogatás maximum 90%-ának, az AAL
esetében a nemzeti támogatás és az uniós támogatás egyaránt maximum 90-90%-ának megfelelő
előleget biztosíthat8 a projekt ütemezéséhez igazodva, részletekben. Az előleg folyósításának
ütemét és feltételeit a támogatási szerződés határozza meg.
A finanszírozással kapcsolatos kiegészítő információk az Útmutató 3. pontjában találhatóak.

6.

PÁLYÁZATOK KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMAI

A projektkiválasztás folyamata magában foglalja a pályázat beérkezésétől a végső döntésről szóló
értesítésig tartó pályázatkezelési lépéseket.
A befogadott és formai értékelésnek (amelyre vonatkozó információkat az Útmutató 9. pontja
tartalmazza) megfelelt pályázatok közül a támogatásra javasolt projektek a nemzetközi szakmai
értékelés alapján kerülnek kiválasztásra. A pályázatok értékelése és elbírálása egyszerűsített
eljárásrendben történik szakaszos elbírálással.
A pályázatok támogatására az NKFI Hivatal elnöke által összehívott testület tesz javaslatot.
A hazai támogatásra benyújtott pályázatok esetében kizárólag formai ellenőrzés történik, a
szakmai bírálatot a nemzetközi projekt minősítése váltja ki. A nemzetközi projekt nemzetközi
szinten történt jóváhagyása feltétele a magyar pályázat benyújtásának. A támogatás a nemzetközi
értékelésen elért pontszám alapján kialakult támogatási sorrend szerint, a rendelkezésre álló keret
kimerüléséig adható.
A szakmai értékelés alapján meghozott döntés tartalma:
 a pályamű támogatása a pályaműben megfogalmazottakhoz képest változatlan tartalommal és
feltételekkel;
 a pályamű támogatása csökkentett összköltséggel;
 a pályamű támogatása csökkentett összköltséggel és csökkentett tartalommal;
 a pályamű elutasítása forráshiány miatt.
A forráshiány miatt elutasított pályázatok tartaléklistára kerülnek.
Az NKFI Hivatal a döntést követő tíz munkanapon belül tájékoztatja a döntésről a pályázókat az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Ávr.) 73. § (1) bekezdése szerint.
Az euróban meghatározott támogatási összeg forintra történő átszámítását az EUROSTARS esetében a nemzetközi
pályamű benyújtását megelőző hónap utolsó napján érvényes hivatalos MNB deviza-középárfolyamon, AAL és
ECSEL esetében 310 Ft/EUR-os árfolyamon kell megtenni.
8 Az európai uniós támogatás előleg vonatkozásában a Támogató csak közvetíti az előlegigényt, valamint
gondoskodik az EU által biztosított előleg továbbutalásáról. Támogató az uniós előleget saját költségvetése terhére
nem biztosítja.
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7.

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

7.1 A pályázatok benyújtásának módja
Nemzetközi pályázat beadása
A nemzetközi pályázatok benyújtása konzorciumi szinten történik a nemzetközi pályázati felhívás
szerint. A pályázati felhívások az egyes programok hivatalos honlapján találhatóak. A nemzetközi
programmal és a nemzetközi pályázati felhívással kapcsolatban az adott program nemzeti
kapcsolattartója nyújt tájékoztatást, akinek az elérhetősége megtalálható a honlapon. A benyújtott
pályaműveket az adott nemzetközi program koordinálásáért felelős szervezet felkérésére
nemzetközi szakértők értékelik. A nemzetközi értékelés során kialakult sorrend alapján történik a
nyertes nemzetközi konzorciumok magyar tagjainak támogatása.
Jelen pályázati felhívásra kizárólag a nyertes és az adott program nemzetközi
eljárásrendje értelmében jóváhagyott nemzetközi konzorciumok magyar tagjai
nyújthatnak be pályázatot.

Nemzeti pályázat beadása
A Felhívás által lefedett egyes nemzetközi programok nyertesei a nemzetközi projektek
jóváhagyását követően nyújthatják be a pályázatukat, a program hazai kapcsolattartójától kapott
hivatalos - a nemzetközi értékelés eredményéről szóló - tájékoztatás kézhezvételét követően. Ez
vonatkozik a nyertes nemzetközi konzorciumhoz való utólagos csatlakozásra is.
A pályázatot (az NKFI Hivatal honlapjáról letölthető9 elektronikus kitöltőprogrammal kitöltött
projekt adatlapot és a Felhívásban és az Útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus
adathordozón (xzip10 formátumban, kizárólag nem újraírható, írásvédett CD lemezen), valamint a
kinyomtatott és cégszerűen aláírt pályázati adatlap részét képező (konzorcium esetén tagonkénti)
nyilatkozattal együtt, 1 példányban zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy a postai
szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény szerinti időgarantált szolgáltatás igénybevételével
(express postai szolgáltatás; futárposta-szolgáltatás) kell beküldeni akként, hogy kézbesítéskor az
NKFI Hivatal a küldeményen feltüntetett adatok alapján egyértelműen megállapíthassa, hogy a
pályázó a Felhívásban rögzített határidőben adta át a küldeményt a kézbesítési szolgáltatónak.
Kérjük, hogy a csomagoláson és a CD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a felhívás kódszámát
(NEMZ_16), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön
meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!

7.2 A pályázatok benyújtásának helye
A pályázatokat az NKFI Hivatal pályázati ügyfélszolgálatának levelezési címére kell beküldeni:
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatok személyes benyújtására, valamint kizárólag
elektronikusan történő benyújtásra nincs lehetőség!

http://nkfih.gov.hu/palyazatok/nkfia-palyazatok/felhivasok/2016/bekapcsolodas-kozos-eu-kezdemenyezesekbe
Az xzip formátum a pályázati adatalap kitöltésére szolgáló elektronikus pályázati kitöltő program által, a
kitöltendő adatlap mentésekor generált fájlformátum. Az xzip formátumban elmentett adatlap a kitöltő program
felületén található „mentett fájlok” mappa alól érhető el.
9
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A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban információkat az NKFI Hivatal hivatalos
honlapján (http://nkfih.gov.hu/) találhatóak meg. További felvilágosítás kérhető e-mailen és
telefonon az NKFI Hivatal pályázati ügyfélszolgálatán:
E-mail: nkfialap@nkfih.gov.hu
Telefon: +36 (1) 795 9500
Ügyfélfogadási idő: H-CS 09:00-16:00; P 09:00-12:00

7.3 A pályázatok benyújtásának határideje
A pályázatok benyújtása a kitöltőprogram megjelenésétől folyamatos, az adott értékelési
határnapig benyújtásra kerülő pályázatok együttesen kerülnek elbírálásra. Támogatás a
rendelkezésre álló keret erejéig nyújtható.
Értékelési határnapok:


2017. március 6.



2017. június 30.

 2017. október 2.
Szükség esetén további értékelési határnapokat határoz meg az NKFI Hivatal.

7.4 A pályázati felhívás felfüggesztése és megszüntetése
Ha a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül, vagy annak kimerülése
előre jelezhető, az NKFI Hivatal a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti
vagy a pályázatot lezárhatja, és az erről szóló tájékoztatást az NKFI Hivatal honlapján közzéteszi.
A benyújtási lehetőség felfüggesztése az erről szóló tájékoztató NKFI Hivatal honlapján való
megjelenését követő harmadik naptól lehetséges.
Ha a felfüggesztés dátuma előtt beérkezett projektjavaslatokról hozott döntést követően a
támogatásra rendelkezésre álló keret nem merült ki, a felfüggesztést meg lehet szüntetni, és új
benyújtási határidőt lehet meghatározni.

8.
I.
II.

A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MELLÉKLETEI
Projekt adatlap kitöltő program Nyilatkozattal
Projekt adatlap kitöltési útmutató

III.

Átláthatósági nyilatkozat

IV.

Átláthatósági nyilatkozat kitöltési útmutató

V.
VI.

Támogatási szerződés minta
Teljesítési feltételek minta

Kérjük, hogy a pályázatokat a mellékletek és tájékoztatók figyelembevételével készítsék
el.
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