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1. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÉLJA
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból (a továbbiakban: NKFI Alap) a Nemzeti
Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) által meghirdetett
jelen pályázati felhívás (a továbbiakban: Felhívás) célja, hogy kiszámítható forrást biztosítsanak a
magyar gazdaság innovációjának ösztönzésére, és lehetővé tegyék a gazdaság és a társadalmi élet
területein hasznosuló kutatás-fejlesztés erősítését, a hazai és külföldi kutatási eredmények
hasznosítását, az innovációs infrastruktúra és annak körébe tartozó szolgáltató tevékenységek
fejlesztését.
Jelen célkitűzések megvalósításának érdekében az NKFI Hivatal pályázatot hirdet „MagyarIzraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Együttműködési Pályázat” címmel.
A felhívás célja a magyar-izraeli együttműködésben folyó ipari kutatás-fejlesztési projektek
támogatása, az NKFI Hivatal és az ISERD (Israel-Europe R&D Directorate, The Israeli National
Technological Innovation Authority) közös nemzetközi kutatás-fejlesztési együttműködési
programja keretében olyan magyar-izraeli együttműködésben megvalósuló K+F+I projektek
magyar résztvevőinek támogatása, amelyek eredményeként új, vagy továbbfejlesztett, piacorientált
termékek, eljárások és szolgáltatások jönnek létre az alábbi fókusztémákon belül:


Fenntartható és tiszta technológiák (Sustainable and clean technologies)



Mezőgazdasági és élelmiszeripari technológiák (Bio-Agro – agriculture and food
technologies)



Infokommunikáció (ICT)




Biotechnológia és orvosi műszerek (Biotech and medical devices)
Önvezető jármű technológiák (Key technologies for innovative connected and automated
driving)

A kooperációs kutatás magas színvonalának biztosítása érdekében a projektek résztvevői saját
országukban csak akkor kapják meg a támogatást, ha a másik ország finanszírozó szervezete is a
támogatás mellett döntött.

2. A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS
A támogatás forrása a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C.
törvény 1. melléklet LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap fejezet 2.
(Nemzetközi együttműködésekben megvalósuló innováció támogatása) címe
Rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg: 310 millió forint.
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A támogatásban részesülő támogatási kérelmek várható száma 5-7 db. E szám indikatív jellegű, a
támogatást igénylők által igényelt és elnyert támogatás függvényében változhat.

3. JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK
3.1 Támogatást igénylők köre
A támogatási kérelem legalább egy magyar és egy izraeli támogatást igénylő előzetesen egyeztetett
együttműködésével valósulhat meg. Amennyiben valamelyik partnerországból több résztvevője is
van a projektnek, úgy a konzorciumi tagok száma országonként nem haladhatja meg az ötöt.
Konzorciumvezető kizárólag nyereségorientált vállalkozás lehet.
Támogatási kérelem benyújtására önállóan vagy a hazai partnerekből álló nemzeti konzorciumi
formában lehetséges. A Felhívás vonatkozásában amennyiben a támogatási igénylést az NKFI
Hivatalhoz a magyar fél önállóan nyújtja be, - támogatást igénylő alatt a támogatási kérelem
benyújtóját értjük. Amennyiben a támogatási igénylést az NKFI Hivatalhoz a magyar felek
konzorciumi formában nyújtják be, támogatást igénylő alatt a támogatási kérelemben
meghatározott projekt megvalósítására szerveződő kutatási konzorcium vezetőjét, konzorciumi
tag alatt e kutatási konzorciumban résztvevő további tagokat értjük. A támogatást igénylő és a
konzorciumi tagok együttesen pályázó(k) vagy – támogató döntés esetén – kedvezményezett(ek).
Önállóan kizárólag nyereségorientált vállalkozások nyújthatnak be pályázatot, a b) és c)
pontokban megjelölt szervezetek csak az a) pontban szereplő nyereségorientált
vállalkozásokkal konzorciumot alkotva pályázhatnak.
Jelen Felhívásra pályázónként támogatási kérelmet nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel
vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel
rendelkező jogi személyek az alábbiak szerint:
a) Jogi személyiségű vállalkozások, nonprofit gazdasági társaságok és egyéb gazdasági szervezetek
közül a 113, 114, 141, 226,572, 573 GFO kóddal rendelkezők, amelyek
o legalább 1 lezárt, jóváhagyott, teljes (365 nap) üzleti évvel rendelkeznek és
o kettős könyvvitelt vezetnek és
o nem tartoznak az EVA, KATA hatálya alá.
Nonprofit gazdasági társaságok esetében további feltétel, hogy a Szerződés 107. és 108. cikke
alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé
nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban:
651/2014/EU bizottsági rendelet) 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek
minősüljenek.
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b) Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek (GFO kód: 5XX) közül az államilag
elismert egyházi vagy magán felsőoktatási intézmények1, amelyek a 651/2014/EU bizottsági
rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő2 szervezetnek minősülnek,
c) Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek közül a 311, 312,
322, 341 342, 381, 382 GFO kóddal rendelkezők, amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2.
cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.

A pályázókkal szemben támasztott további feltételek és a konzorciumokra vonatkozó általános
feltételek az Útmutató 7. pontjában találhatóak.

3.2 A projekt területi korlátozása
A magyar projekt-partnerek tevékenységeinek megvalósítási helyszíne: a pályázó– a támogatási
kérelem benyújtásáig – bejegyzett magyarországi székhelye vagy telephelye vagy fióktelepe lehet.
Amennyiben a támogatásból megvalósuló fejlesztés engedélyköteles tevékenységhez kapcsolódik,
a kedvezményezettnek a megvalósítás helyszínére vonatkozó valamennyi engedéllyel rendelkeznie
kell legkésőbb az engedélyköteles tevékenység megkezdéséig.
A beszerzett eszközöket, immateriális javakat a megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlanra
(székhelyre, telephelyre, vagy fióktelepre) kell számvitelileg aktiválni. Hardver és szoftver
eszközök beszerzése esetén a megvalósulási helyszínnek az a telephely vagy fióktelep minősül,
amelyre a beszerzett eszközök számvitelileg aktiválásra kerülnek.

1 A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. számú mellékletében felsorolt államilag elismert, nem állami felsőoktatási
intézmények
2
Kutató-tudásközvetítő szervezet: A 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja alapján (közjogi vagy magánjogi értelemben) jogi
formájától vagy finanszírozási módjától függetlenül olyan entitás (pl. egyetem vagy kutatóintézet, technológiatranszfer-ügynökség, innovációs
közvetítő, valós vagy virtuális együttműködést kínáló kutatásorientált entitás), amelynek elsődleges célja a független tevékenységként végzett
alapkutatás, alkalmazott kutatás vagy kísérleti fejlesztés, vagy e tevékenységek eredményeinek oktatás, közzététel vagy tudástranszfer útján széles
körben történő terjesztése. Amennyiben az ilyen entitás gazdasági tevékenységeket is végez, a gazdasági tevékenységek finanszírozását, a gazdasági
tevékenységekkel járó költségek és az abból származó bevételek elszámolását elkülönítve kell végezni. Azok a vállalkozások, amelyek például
részvényesként vagy tagként döntő befolyással lehetnek egy ilyen entitásra, nem élvezhetnek preferenciális hozzáférést az általa elért kutatási
eredményekhez.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kutató-tudásközvetítő szervezetnek való minősülést az alapító okiratban foglaltakkal is ellenőrizzük.
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4. TÁMOGATÁSI KÉRELEMMEL KAPCSOLATOS RÉSZLETES
INFORMÁCIÓK
4.1 Támogatható tevékenységek bemutatása
A pályázat keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:

Önállóan támogatható tevékenységek
I. Alkalmazott (ipari) kutatás: (Részletes definíció az Útmutató 2. pontjában található)
Alkalmazott kutatás tevékenységre kutató-tudásközvetítő szervezet, valamint az a vállalkozás
adhat be támogatási kérelmet, amelynek minimum 1 fő, a projekt szakterületéhez kapcsolódó műszaki, természettudományi, orvosi vagy agrár - legalább MA/MSc fokozatú diplomával
rendelkező, teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottja van a támogatási kérelem
benyújtásakor.
Ezt a feltételt a kedvezményezettnek a projekt teljes futamideje alatt teljesíteni szükséges.
Igénybe vett szolgáltatás esetén a szolgáltatást nyújtó vállalkozásnak kell megfelelnie a fenti
feltételnek az igénybe vett szolgáltatással arányos mértékben.
II. Kísérleti fejlesztés: (Részletes definíció az Útmutató 2. pontjában található)

Önállóan nem támogatható tevékenységek:
III. Nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek: a projekt során a nyilvánosság
tájékoztatására és az elért eredmények elterjesztésére vonatkozó tevékenység.
IV. Projekt koordinációs tevékenység: koordinációs tevékenységet kizárólag a támogatást
igénylő végezhet.
V. Piacra jutás:
 piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon, szakmai konferenciákon való részvétel),
 marketingeszközök elkészítése, beszerzése,
 formatervezés,
VI. Iparjogvédelmi tevékenység támogatása
Szellemi tulajdon védelméhez kapcsolódó tevékenységek (pl. újdonságkutatás, bejelentés
elkészítése, országonkénti/regionális (pl. EU-s/nemzetközi bejelentéshez, megadáshoz,
fenntartáshoz kapcsolódó költségek).
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4.2 A támogatási kérelem és a projekt szakmai tartalmával, a projekt
megvalósítással kapcsolatos elvárások


A támogatási kérelmet azonos szakmai-tudományos tartalommal kell mind a magyar, mind az
izraeli partnernek saját országában benyújtani. Egyoldalúan benyújtott támogatási kérelmek
nem fogadhatók el.



A támogatási kérelem költségvetésének megalapozottnak kell lennie. A hatékony és
eredményes pénzgazdálkodás elvét, valamint az átlagos piaci árnak történő megfelelést a
szerződés hatályba lépését követően is biztosítani kell, továbbá a projektnek meg kell felelnie
a reális költségvetés előírásának az esetleges géptípus-változás, szállító-váltás és
költségszerkezet-módosítás esetén.



A támogatási kérelemben a projekt megvalósításához kapcsolódó beszerzendő eszközök,
immateriális javak, beruházások szükségességét, az igénybevett szolgáltatások szakmai
tartalmát, szükségét és a kiszervezés okát indokolni kell.



A Felhívás keretében támogatott költségek/költségtételek semmilyen egyéb hazai és/vagy
uniós forrásból nem kerülhetnek finanszírozásra.



A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelniük a vonatkozó európai irányelveknek,
szabványoknak, és az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, szabványoknak,
környezetvédelmi előírásoknak.



A beszerezni kívánt eszközöket az érintett eszközök kereskedelmi forgalmával üzletszerűen
foglalkozó, vagy az adott területen meggyőző referenciával rendelkező kereskedőnek vagy
gyártónak minősülő szállítótól kell vásárolni a piacon szokványos jótállási és szavatossági
feltételek mellett.



A támogatást igénylőknek nyilatkozniuk kell arról, hogy a projekt megvalósításában rejlő
kockázattal a konzorcium minden tagja tisztában vannak, és ezt vállalják.



A szakmai tartalom csökkenése esetén az elszámolható költség és a támogatás összege
arányosan csökkentésre kerül.

4.3 A projekt végrehajtásához, pénzügyi elszámolásához, fenntartásához
kapcsolódó határidők
A projekt költségeinek elszámolása a projekt – támogatási szerződésben rögzített –
kezdetének dátumától lehetséges.
A projekt futamideje maximum 36 hónap, vagyis a projekt fizikai befejezésének meg kell
történnie a támogatási szerződés hatályba lépését követő 36 hónapon belül.
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Jelen 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
A projekt javaslat maximális elszámolható összköltsége: A 651/2014/EU bizottsági rendelet
4. cikkben foglalt bejelentési határértékek
A támogatás mértéke: A támogatásintenzitásra vonatkozó részletes szabályokat az Útmutató
3.3. pontja tartalmazza.
A támogatás összege: Támogatási kérelmenként az igényelhető vissza nem térítendő támogatás
összege minimum 20 millió Ft, maximum 70 millió Ft.
Előleg: A projekt megvalósításához kérelemre előleg biztosítható az NKFI Hivatal döntése
alapján, amennyiben az előleg folyósítására vonatkozó, az Útmutatóban előírt feltételek
fennállnak. Az előleg mértéke az államháztartáson belüli kedvezményezettek esetén a támogatás
90%-a, egyéb esetekben legfeljebb a támogatás 75%-a lehet, de alkalmanként az igényelt előleg
összege nem haladhatja meg az előleggel érintett beszámolási időszakra járó támogatást. Az
NKFI Hivatal az előleget a projekt ütemezéséhez igazodva, részletekben folyósítja a támogatási
szerződésben meghatározottak szerint.
A finanszírozással kapcsolatos kiegészítő információk az Útmutató 3. pontjában találhatóak.

6. TÁMOGATÁSI KÉRELMEK KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMAI
A projektkiválasztás folyamata magában foglalja a támogatási kérelem beérkezésétől a végső
döntésről szóló értesítésig tartó lépéseket.
A befogadási feltételeknek és jogosultsági értékelésnek (amelyre vonatkozó információkat az
Útmutató 9. pontja tartalmazza) megfelelt támogatási kérelmek közül a támogatásra javasolt
projektek szakmai értékelés alapján kerülnek kiválasztásra.
A pályázatok értékelése és elbírálása standard eljárásrendben történik. Nem támogathatók azok a
támogatási kérelmek, amelyek esetében az alábbi kritériumrendszer bármelyik pontjának nem felel
meg a pályázó vagy a projekt.
Csak olyan támogatási kérelem támogatható, amely az alábbi Értékelési előfeltételek 1.1 - 1.2
pontban meghatározott kritériumok mindegyikének megfelel (az értékelés során igent kap).
Abban az esetben, ha a projekt az értékelési előfeltételek (igen/nem) bármelyikének nem felel
meg, a támogatási kérelem 0 pontszámmal elutasításra kerül.
1.
1.1.

Értékelési előfeltételek
Összhangban van a projekt a Felhívás céljaival?

Igen/Nem
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3.

A projektben vállalt feladatok költségvetése reális?
A projektben résztvevő szervezetek és személyek alkalmassága
Hazai pályázók bemutatása
A projektvezető és a meghatározó résztvevők kiválósága
Értékelési szempontok:
 A projekt szakterületéhez kapcsolódóan minimum 1 fő műszaki,
természettudományi, orvosi vagy agrár felsőfokú végzettségű (legalább
MA/MSc fokozatú diplomával rendelkező), teljes munkaidőben, a
pályázat benyújtásakor is foglalkoztatott alkalmazottja van.
 Minimum 1 fő gazdasági végzettségű, menedzsment területen szerzett
tapasztalattal rendelkező, teljes munkaidőben, a pályázat benyújtásakor is
foglalkoztatott alkalmazottja van.
 A támogatást igénylő szervezet megfelelő telephellyel és eszközparkkal
rendelkezik a projekt megvalósításához.
 Az adott szakterületen elért eddigi KFI eredmények rövid bemutatása.
A projektben résztvevő gazdasági társaság(ok) piaci potenciálja:
A pályázat benyújtását megelőző pénzügyi évben nem vitt új terméket piacra.
A pályázat benyújtását megelőző pénzügyi évben 1 új terméket vitt piacra,
A pályázat benyújtását megelőző pénzügyi évben 2 vagy több új terméket vitt
piacra.
A támogatatást igénylő gazdasági társaság pénzügyi helyzetének
értékelése (utolsó lezárt üzleti év alapján)
Egy foglalkoztatottra jutó adózás előtti eredmény kevesebb, mint 1.000 Ft
Egy foglalkoztatottra jutó adózás előtti eredmény 1.000 és 500.000 Ft közötti
Egy foglalkoztatottra jutó adózás előtti eredmény 500.001 és 1.000.000 Ft
közötti
Egy foglalkoztatottra jutó adózás előtti eredmény 1.000.001 és 2.000.000 Ft
közötti
Egy foglalkoztatottra jutó adózás előtti eredmény 2.000.001 és 3.000.000 Ft
közötti
Egy foglalkoztatottra jutó adózás előtti eredmény több mint 3.000.000 Ft
Külföldi partnerek kiválósága
Értékelési szempontok:
 Rendelkezik a projekt szakterületéhez kapcsolódó, legalább MA/MSc
fokozatú diplomával rendelkező, teljes munkaidőben foglalkoztatott
alkalmazottakkal a támogatási kérelem benyújtásakor.
 Megfelelő telephellyel és eszközparkkal rendelkezik a projekt
megvalósításához.
 A pályázat szakterületén elért eddigi KFI eredmények.
A projekt bemutatása
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3.1.

3.2.

4.
4.1.

4.2.

5.
5.1.

A projekttervben meghatározott szakmai feladatok, azok egymásra
épülése és a munkaterv strukturáltsága. A projekt pénzügyi és időbeli
megvalósíthatóságának alátámasztása.
Értékelési szempontok:
 A projekt ütemezettsége megfelelő.
 A projekt céljai és tevékenységei logikailag kapcsolódnak.
 A mérföldkövek kidolgozottak.
 A projekt megfelelően szervezett.
 Ismerteti a projekten belüli munkamegosztást.
A projekt pénzügyi terve, a költségek megalapozottsága.
Értékelési szempontok:
 A pénzügyi terv hiányos és/vagy nem került szövegesen indoklásra.
 A pénzügyi terv megfelelően bemutatásra került, de szöveges indoklással
nem kellőképpen alátámasztott.
 A pénzügyi terv megalapozott és releváns szöveges indoklást is tartalmaz.
A projekt szakmai jelentősége
A projekt újdonságtartalma, valamint az alkalmazott KFI módszerek
korszerűsége, aktualitása, illeszkedése a nemzetközi piaci
folyamatokhoz.
A projekt során az újdonságtartalom a támogatást igénylők szintjén
jelentkezik.
A projekt során az adott szakterület legkorszerűbb KFI módszereit
alkalmazzák.
A projekt során szabadalmaztatható új terméket/technológiát/szolgáltatást
vagy prototípust fejlesztenek ki.
Az adott projekt szakterületi jelentősége
A projekt újdonság tartalma kizárólag a támogatást igénylő(k) szintjén
jelentkezik
A projekt újdonság tartalma országos szinten jelentkezik
A projekt nemzetközi jelentőséggel, újdonság tartalommal bír
A projektjavaslat hatása, potenciális társadalmi-gazdasági haszna és
jelentősége
Piaci hasznosíthatóság
A projekt résztvevői nem viszik piacra a projekt keretében kifejlesztett
terméket/technológiát/szolgáltatást; vagy a piacra jutás esélye valószínűtlen.
A projekt résztvevői tervezik a projekt keretében kifejlesztett
termék/technológia/szolgáltatás piacra vitelét, melynek során a beruházás
megtérülhet.
A
projekt
résztvevői
a
projekt
keretében
kifejlesztett
terméket/technológiát/szolgáltatást konkrét piaci igény kielégítésére fejlesztik
ki; a piacra vitel során a beruházás megtérülése és jövedelmezővé válása
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valószínűsíthető.
5.2.
A megcélzott piac mérete
A projektben résztvevők nem tervezik a támogatás keretében létrejövő
terméket piacra vinni, vagy nem reálisak a piacra viteli tervezik.
A projektben résztvevők a hazai piacon tervezik értékesíteni a projektben
kifejlesztett terméket/technológiát/szolgáltatást.
A projektben résztvevők a nemzetközi piacon tervezik értékesíteni a
projektben kifejlesztett terméket/technológiát/szolgáltatást.
5.3.
A projekt hazai társadalmi-gazdasági hasznosulása
A projekt hasznosulása kizárólag a támogatást igénylő(k) szintjén jelentkezik
A projekt hasznosulása az ágazatának más szereplőinél is jelentkezik
A projekt hasznosulása több ágazat szintjén jelentkezik
5.4.
A nemzetközi együttműködés által hozzáadott érték
Az együttműködésben való részvétel várhatóan nem vagy csekély mértékben
lesz hatással a hazai résztvevő/k versenyképességére, tudományostechnológiai potenciáljára
Az együttműködés várhatóan lényeges pozitív hatást gyakorol a hazai
részvevő/k versenyképességére, tudományos-technológiai potenciáljára
A projekt várhatóan hosszú távú, stratégiai együttműködést alapoz meg a
nemzetközi partnerrel, amely jelentős erősödést jelent a hazai résztvevő
versenyképességét, tudományos-technológiai potenciálját illetően
Összesen
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A szakmai értékelés alapján meghozott döntés tartalma:






a pályamű támogatása a pályaműben megfogalmazottakhoz képest változatlan tartalommal és
feltételekkel;
a pályamű támogatása csökkentett összeggel;
a pályamű támogatása csökkentett összeggel és csökkentett tartalommal;
a pályamű elutasítása szakmai indokok alapján;
a pályamű elutasítása forráshiány miatt.

A forráshiány miatt elutasított támogatási kérelmek tartaléklistára kerülnek.
Az NKFI Hivatal a döntést követő tíz munkanapon belül tájékoztatja a döntésről a támogatási
kérelemben megjelölt kapcsolattartókat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 73. § (1) bekezdése szerint.
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7. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
7.1 A támogatási kérelmek benyújtásának módja
A támogatási kérelmet mindkét országban azonos tartalommal, a partnerrel egyeztetve kell
benyújtani. Az együttműködésben résztvevő magyar félnek a jelen Felhívásban leírtak szerint, a
partner intézetnek a partnerország felhívásában meghatározottak szerint kell támogatási kérelmét
beadni. Egyoldalúan benyújtott támogatási kérelmek nem fogadhatók el.
A hazai támogatási kérelmet a www.palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető Pályázati eügyintézés felületen történő bejelentkezést követően, on-line pályázati kitöltő programmal kell
elkészíteni. A kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez az Útmutató 9. pontjában
leírt módon csatolni kell a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt
nyilatkozatot is.
A nyilatkozat papír alapú példányát – ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el –
postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb 3 napon belül egy
példányban, zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy a postai szolgáltatásokról szóló
2012. évi CLIX. törvény szerinti időgarantált szolgáltatás igénybevételével (expressz postai
szolgáltatás; futárposta-szolgáltatás3). A beküldést úgy kell teljesíteni, hogy kézbesítéskor a
küldeményen feltüntetett adatok alapján egyértelműen megállapítható legyen a küldeménynek a
kézbesítési szolgáltató részére a Felhívásban rögzített határidőben történő átadása.
Kérjük, hogy a csomagoláson jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát (2018-2.1.16-TÉTIL), a támogatást igénylő nevét és címét.

7.2 A támogatási kérelmek benyújtásának helye
A nyilatkozat papír alapú példányát – ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el – az
NKFI Hivatal ügyfélszolgálatának levelezési címére kell beküldeni:
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a nyilatkozat papír alapú példányának személyes
benyújtására nincs lehetőség!
A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban információk az NKFI Hivatal hivatalos
honlapján (http://nkfih.gov.hu/) találhatóak meg. További felvilágosítás kérhető e-mailben és
telefonon az NKFI Hivatal pályázati ügyfélszolgálatán:
E-mail: nkfialap@nkfih.gov.hu
Telefon: +36 (1) 795 9500

3

A futárszolgálat figyelmét fel kell hívni arra, hogy a küldemény kézbesítésére kizárólag az NKFI Hivatal
ügyfélfogadási idején belül van lehetőség.
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Ügyfélfogadási idő: H-CS 09:00-16:00; P 09:00-12:00

7.3 A támogatási kérelmek benyújtásának határideje
A támogatási kérelmek (elektronikus) benyújtása a kitöltő program élesítésétől4 2018. október 10.
14 óráig lehetséges. Támogatás a rendelkezésre álló keret erejéig nyújtható.

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. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MELLÉKLETEI
I.
II.

Pályázati Útmutató
Támogatási kérelem kitöltési útmutató

III.

Támogatási Szerződés (minta)

IV.

Teljesítési feltételek (minta)

V.

Nyilatkozat aláírás minta 3 éven belüli benyújtásáról

VI.

Nyilatkozat létesítő okirat 3 éven belüli benyújtásáról

VII.

Konzorciumi szándéknyilatkozat (minta)

Kérjük, hogy a támogatási kérelmeket a mellékletek és tájékoztatók figyelembevételével
készítsék el.

4

A kitöltő program élesítéséről közlemény jelenik meg a www.nkfih.gov.hu oldalon.
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