1.
Mely gazdasági feltétel teljesítésébe számítható bele kapcsolt vállalkozás
gazdasági adata?
A kapcsolt vállalkozások közül, az 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos
vállalkozással vagy az 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező magánszemély más
vállalkozásával együtt is teljesíthetik a pályázók az alábbi gazdasági feltételeket, úgy hogy a
pénzügyi mutatók önálló pályázat esetében a támogatást igénylőre vonatkozóan, konzorcium
esetén közösen, konzorciumi szinten számítandók a vállalkozás(ok)ra vonatkozóan:
- A projekt összköltsége nem lehet magasabb a pályázó(k) 2018. évi lezárt, teljes (365 nap)
üzleti évre vonatkozó közzétett éves beszámolója szerinti árbevételénél.
- A pályázó(k) által igényelt támogatás összege nem lehet magasabb a pályázó(k) 2018. évi
lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó közzétett éves beszámolója szerinti saját tőke
összegénél.
- A projektben 1 évre tervezhető átlagos személyi jellegű ráfordítás nem lehet magasabb a
pályázó(k) 2018. évi lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó közzétett éves
beszámolója szerinti személyi jellegű ráfordításának 100%-ánál.
2.
Figyelembe lehet venni az 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos
vállalkozás vagy az 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező magánszemély más
vállalkozás adatait az EBITDA arányos támogatási összeg kiszámításánál?
Nem lehet figyelembe venni.
3.

Mikor kell figyelembe venni a partner- és/vagy kapcsolt vállalkozások adatait?

A KKV minősítés megállapításánál és a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két
pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján, Magyarországon odaítélt csekély
összegű támogatások bruttó támogatástartalma összeszámítása esetében.
4.
A Felhívásban előírt minimum 3 fős átlagos statisztikai létszámot lehet teljesíteni
a partner- és/vagy kapcsolt vállalkozások adataival együtt?
Nem lehet.
5.

Partner- és/vagy kapcsolt vállalkozás lehet konzorciumi tag?

Nem lehet, mert a gazdasági tevékenységet folytató pályázónak a 651/2014/EU bizottsági
rendelet I. melléklet 3. cikk (1) bekezdés értelmében önálló vállalkozásoknak kell lenniük, a
pályázók nem lehetnek egymás partner-, vagy kapcsolt vállalkozásai.
6.
Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás jogcímen épület
építését, bővítését, átalakítását el lehet számolni?
Nem lehet elszámolni. A Felhívás 5.1. Elszámolható költségek köre pontjában a Kutatási
infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás jogcímen végzett tevékenységi körrel
összefüggésben csak eszközbeszerzés és immateriális javak beszerzése költségek számolhatóak el.
7.
El lehet számolni anyagköltséget iparjogvédelemmel kapcsolatban? A Felhívás
5.1. pontja szerint iparjogvédelemmel kapcsolatos költségek esetében el lehet számolni
anyagköltséget, de az Útmutató alapján csak szolgáltatást számolható el.

1

A Felhívás 5.1. II. pontjában az iparjogvédelemmel kapcsolatos költségek között az anyagköltség,
mint elszámolható költség tévesen szerepel, nem lehet elszámolni anyagköltséget, így ebben az
esetben az Útmutatóban leírtak az irányadók.
8.
A Felhívás 5.1. pontjának első mondata szerint „A Felhívás keretében (nem állami
támogatás esetén is) az alábbi költségek tervezhetők, és számolhatók el”. Ez azt jelenti,
hogy a „B” alprogramban konzorciumi tagként résztvevő egyetemeknek (vagy egyéb
gazdasági tevékenységet nem végző, kutató-tudásközvetítő szervezetnek) is az itt leírt
intenzitásokkal kell számolni?
A Felhívás 5.1 pontjában szereplő említett mondat az elszámolható költségekre vonatkozik.
A Kutató-tudásközvetítő szervezetek támogatási intenzitására vonatkozóan az Útmutató 1.3
pontját szükséges figyelembe venni, mely szerint:
1. nem gazdasági tevékenységének támogatása esetében (amely nem minősül uniós
versenyjogi értelemben véve állami támogatásnak): a maximális támogatási intenzitás
100%.
2. gazdasági tevékenységének támogatása esetén (amely uniós versenyjogi értelemben véve
állami támogatás) a vállalkozásokra érvényes szabályok szerint alakul a támogatás mértéke.
9.
Hogyan kell értelmezni pontosan az alábbi részt a felhívásban? Egy cég adhat be
pályázatot A és B alprogramra is?
A Felhívás keretében egy adott vállalkozás és/vagy annak a 651/2014/EU bizottsági
rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatározott partner-, vagy kapcsolt vállalkozásai
részéről az „A” és a „B” alprogram esetében is kizárólag egy-egy projektjavaslat
támogatható. A 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. sz. melléklete alapján a partner- vagy
kapcsolt vállalkozások egy vállalkozásnak minősülnek.
Az idézett rendelkezés szerint egy adott vállalkozás és annak partner- és/vagy kapcsolt
vállalkozásai nyújthatnak be pályázatot „A” és „B” alprogramra is, de egy adott vállalkozás
és/vagy annak partner- vagy kapcsolt vállalkozásai részéről is csak egy projektjavaslat
támogatható az „A” alprogramban és csak egy projektjavaslat támogatható a „B” alprogramban.
10.
A felhívásban rögzített jogosultsági gazdasági feltétel előírja, hogy a pályázó(k)
2018. évi lezárt, teljes üzleti évre vonatkozó közzétett éves beszámolója szerinti átlagos
statisztikai állományi létszáma nem lehet kevesebb 3 főnél. Cégbeolvadás esetén ezt a
feltételt hogyan kell értelmezni?
A pályázó cégnek az egyszerűsített éves beszámolója szerint kell vizsgálni az átlagos statisztikai
állományi létszámot, amely az éves beszámoló kiegészítő melléklet részében található meg (Sztv.
91. § a) pont, 133. § (4) bek. c) pont). Ha ez alapján a létszám minimum 3 fő, akkor tud csak
pályázni a cég.
11.
Mi fogadható el saját forrásnak önerőként? Milyen útmutató vagy jogszabály
határozza meg az önerő, saját forrás kérdését, amelyet kötelező érvényűnek kell
tekinteni?
Az Útmutató 1.1 pontjának meghatározása szerint a pályázóknak legalább a projekt
összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell
rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb
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támogatásból állhat. Ennek értelmében az önerő a projekt összköltségének és az igényelhető
támogatásnak a különbözete.
Az önerő állhat az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból és saját forrásból,
mely utóbbiról a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap működtetésének és
felhasználásának szabályairól szóló 380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 59.
pontja a következő fogalmi meghatározást adja: „saját forrás: a kedvezményezett által a
projekthez igénybe vett, állami támogatást nem tartalmazó forrás,”
Tehát a fenti meghatározásnak megfelelő bármely forrás, saját forrásnak tekinthető.
A pályázónak a támogatási kérelem benyújtásakor nyilatkozattal kell igazolnia a projekt
megvalósításához szükséges önerő rendelkezésre állását. A saját forrás biztosításának módját az
alábbi lehetőségek közül tudja kiválasztani:
− számlapénz
− bankbetét
− támogatást igénylő nevére szóló értékpapír
− megvalósítás érdekében végrehajtott tőkeemelés
− bankhitel
− tagi kölcsön
− belföldi magánszeméllyel kötött kölcsönszerződés
− külföldi magánszeméllyel kötött kölcsönszerződés
− külföldi vállalkozással kötött kölcsönszerződés
− zárt végű pénzügyi lízing
− egyéb
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pályázati felhívás 8. (TÁMOGATÁSI KÉRELMEK
KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMAI) pontjában leírtak szerint a projekt szakmai tartalmának
értékelésén túlmenően a támogatást nyújtó kockázatelemzés keretében is vizsgálja a támogatási
kérelmeket. A kockázatelemzési szempontok között szerepel – mint a projekt költségvetése
esetében vizsgálandó szempont:
„a saját forrás magánszeméllyel, különös tekintettel a külföldi magánszeméllyel vagy külföldi
vállalkozással kötött kölcsönszerződés alapján biztosított”
12.
Negatív üzemi eredmény esetén az EBITDA is negatív lesz, a Felhívás 2.2
értékelési szempontjai alapján, hogyha negatív, akkor a maximális 5 pontot kapjuk meg,
mert a negatív érték 0,5-nél kisebb, ezt jól értelmezzük?
A negatív üzemi eredmény, azaz negatív gazdasági adat, jellemző fennállása esetén a pályázó nem
kaphat maximális pontszámot egy a gazdasági teljesítmény vizsgáló szemponttal összefüggésben.
Ezen esetben a pontszám „0” lesz.
13.
A pályázati felhívásban rögzítésre került, hogy „A Felhívás és az Útmutató közötti
eltérés esetén a Felhívásban foglaltak az irányadók.” Felsőoktatási intézmény támogatás
intenzitás a de minimis kivételével 100%? Vagy felsőoktatási intézményre van egyéb
szabályozás (kevesebb, mint 100 %) is a támogatás intenzitást illetően?
A támogatási intenzitást érintő szabályokról a pályázati útmutató 1.3 pontja rendelkezik.
Amennyiben a pályázati felhívás 5.1. pontja szigorúbb előírásokat fogalmaz meg (de minimis,
kutatási infrastruktúrához nyújtott támogatás esetében), ott a felhívásban foglaltak az irányadóak.
A felsőoktatási intézmény nem gazdasági tevékenységének támogatása nem minősül uniós
versenyjogi értelemben véve állami támogatásnak, így valamennyi tevékenység esetében a
maximális támogatási intenzitás 100% lehet.
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14.
Konzorcium esetén (főként a B alprogramban) kinek kell a kötelező vállalásokat
vállalni, csak a Konzorcium vezetőnek, vagy a Konzorciumi tagoknak is?
A pályázati felhívás 6. pontjában minden esetben a kötelező vállalás mellett feltüntetésre került,
hogy hogyan szükséges értelmezni azokat:
I. Üzleti hasznosíthatóság - pályázó szinten (vállalkozások esetén), vagyis konzorcium esetén a
konzorciumban lévő vállalkozásoknak kell teljesíteniük külön-külön.
II. K+F ráfordítások szintjének megőrzése - pályázó szinten (vállalkozások esetén), vagyis
konzorcium esetén a konzorciumban lévő vállalkozásoknak kell teljesíteniük külön-külön.
III. Iparjogvédelmi oltalom - projekt szinten, vagyis konzorcium esetén bárki vállalhatja a
konzorciumban.
15.
Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szerv esetében
Eszközbeszerzésre csak az új eszközök és felszerelések értékcsökkenésének összege
(amortizációs költsége) a kutatási projektben való használatuk mértékéig és idejére
számolható el, vagy új eszközök bekerülési értéke számolható el (amely tartalmazza a
vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés,
valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is)?
Amennyiben Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás vagy Eljárási és szervezési
innováció jogcímen végzett tevékenységi körrel összefüggésben kíván eszközt beszerezni, úgy a
13. Műszaki berendezések, gépek, járművek és 14. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
költségtípuson belül új eszközök és felszerelések értékcsökkenésének összege (amortizációs
költsége) a kutatási projektben való használatuk mértékéig és idejére számolható el.
Amennyiben Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás vagy Regionális beruházási
támogatás jogcímen végzett tevékenységi körrel összefüggésben kíván eszközt beszerezni, úgy
13. Műszaki berendezések, gépek, járművek és 14. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
költségtípuson belül a beruházás érdekében felmerült új eszközök bekerülési értéke számolható el
(amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és
üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is).
16.
Pályázó nagyvállalatként a pályázati adatlapon az egyedi vagy a konszolidált éves
pénzügyi beszámoló adatait kell megadnunk?
Az egyszerűsített éves beszámoló adatait kell figyelembe venni, azonban a pályázati felhívás 3.2
3)-5) pontban foglalt gazdasági feltételeket (2018. évi árbevétel/saját tőke/személyi jellegű
ráfordítás) az 50 %-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozással vagy az
50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező magánszemély más vállalkozásával együtt is
teljesítheti.
17.
Mely költsége alátámasztására kell Árajánlatot benyújtani?
Az Általános Útmutató 9.2. pontja alapján minden alábbi költségtétel alátámasztására 3 db (a
kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás esetében igénybevett szolgáltatás
vonatkozásában 1 db) érvényes, a helyzet- és piacfelmérésben részt vevő által kiállított
tájékoztatás, vagy ajánlat beszerzése szükséges a támogatási kérelem benyújtásáig. A támogatási
kérelemhez az adott költségtétel alátámasztására csak a kiválasztott és a költségvetésbe tervezett
ajánlatot szükséges csatolni.
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Helyzet- és piacelemzéshez kapcsolódó dokumentumok/árajánlatok csatolása szükséges az alábbi
költségsorok alátámasztásához:
− 11. Immateriális javak
− 13. Műszaki berendezések, gépek, járművek
− 14. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
− 52. Igénybe vett szolgáltatások költségei
Felhívjuk a figyelmet, hogy számviteli politika csatolása szükséges az alábbi költségsorok
alátámasztásához:
− 11. Immateriális javak kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás és Eljárási és
szervezési innováció esetében)
− 13. Műszaki berendezések, gépek, járművek (kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott
támogatás és Eljárási és szervezési innováció esetében)
− 14. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek (kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott
támogatás és Eljárási és szervezési innováció esetében)
18.
A bérköltséget személyenként kell rögzíteni EPTK felületen vagy elegendő
kategóriánként felvinni az összesített béradatokat és a szöveges részben részletezni
annak megoszlását?
A Költségvetés funkció kitöltésekor a teljes személyi jellegű ráfordítást munkakörönként
szükséges feltüntetni. A költség pontos megnevezésénél kérjük, az adott munkakör megnevezését
használja (pl. „fejlesztő1”, „fejlesztő2”, „kutató1”, „kutató2”, „technikus1”, „technikus2”), az
egységárnál az adott munkakörhöz tartozó személyi jellegű ráfordítás egy hónapra vetített
összegét, a darabszámnál pedig az emberhónapok számát szükséges feltüntetni.
A munkakörönkénti rögzítést tevékenységekre (pl: alkalmazott (ipari) kutatás, kísérleti fejlesztés,
stb…) is meg kell bontani, tehát tevékenységenként külön-külön sorokban kell rögzíteni a
fentieket.
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