KÖZLEMÉNY
a COVID-19 fertőzés okozta tömeges megbetegedést okozó humánjárvánnyal
összefüggésben a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból támogatott
projektek esetében az előlegek folyósításának átmeneti feltételeiről
A COVID-19 fertőzés okozta tömeges megbetegedést okozó humánjárványra, ezzel
összefüggésben a Kormány által a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre,
az ezekhez kapcsolódó intézkedésekre és mindezek gazdasági és társadalmi következményeire
tekintettel a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) a
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból (a továbbiakban: NKFI Alap)
finanszírozott kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatására és végrehajtására
kötött támogatási szerződéseket és kibocsátott támogatói okiratokat (a továbbiakban
együttesen: Támogatási Szerződés) a jelen közleményben foglaltak szerint átmeneti jelleggel
egyoldalúan módosítja az előlegek folyósításának feltételeit illetően.
1.
Jelen közlemény hatálya az NKFI Hivatal és az NKFI Alapból támogatott, több
munkaszakaszban megvalósuló, 2020. március 1. napján megvalósítás alatt álló (fizikailag be nem
fejezett) projektek kedvezményezettjei (a továbbiakban: Kedvezményezett) között létrejött
Támogatási Szerződésekre terjed ki.
2.
A jelen közleményben bevezetett rendelkezések a Kedvezményezettekre nézve egyszerűsítő
és enyhítő szabályokat rögzítenek a Támogatási Szerződésben meghatározott rendelkezésekhez
képest.
3.
A Támogatási Szerződés mellékletét képező Teljesítési Feltételek (a továbbiakban
Teljesítési Feltételek) szabályozza – több munkaszakaszban megvalósuló projektek esetén – a soron
következő munkaszakaszra igénybe vehető (kutatás-fejlesztési projektek esetében átutalandó,
innovációs projektek esetében igényelhető) előleg kifizetésére vonatkozó feltételeket, amelyeket az
NKFI Hivatal átmeneti jelleggel a következők szerint módosít:
Amennyiben a Projekt több munkaszakaszban valósul meg, a soron következő munkaszakaszra
igénybe vehető (kutatás-fejlesztési projektek esetében átutalandó, innovációs projektek esetében
igényelhető) előleg kifizetésének feltétele – amennyiben az előleg folyósításának egyéb, a
jogszabályokban és a Támogatási Szerződésben rögzített feltételei fennállnak – az azt megelőző
munkaszakaszra vonatkozó szakmai és pénzügyi részbeszámolónak az NKFI Hivatalhoz történő
benyújtása és innovációs projektek esetében a soron következő munkaszakaszra vonatkozó
előlegigénylés NKFI Hivatal általi engedélyezése.
4.
A Támogatási Szerződésnek és mellékleteinek a jelen közleménnyel nem érintett
rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. A Támogatási Szerződést és
mellékleteit jelen közleményben foglaltakkal együtt kell alkalmazni és értelmezni.
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5.
A jelen közleményben foglalt rendelkezést a közlemény – NKFI Hivatal www.nkfih.gov.hu
hivatalos honlapján való – közzétételét követő naptól a 2020. augusztus 31. napjáig záródó
munkaszakaszokra vonatkozó részbeszámolók benyújtásáig, azaz 2020. szeptember 30. napjáig kell
alkalmazni. 2020. október 1. napjától a Támogatási Szerződés és mellékletei 3. pontban érintett
rendelkezésének a jelen közlemény közzétételének napján hatályos változatát kell ismételten
alkalmazni, amely változás nem minősül szerződésmódosításnak.
6.
Jelen közleménynek az NKFI Hivatal hivatalos képviselője részéről aláírt példánya az NKFI
Hivatal székhelyén lelhető fel NKFIH-1042-1/2020. iktatószám alatt.
Budapest, 2020. április 20.
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és
Innovációs Hivatal
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