1.
Mely gazdasági feltétel teljesítésébe számítható bele kapcsolt vállalkozás
gazdasági adata?
A gazdasági feltételeket a vállalkozásnak önállóan kell teljesíteni, a partner-, vagy kapcsolt
vállalkozás(ok) adatai nem számolhatóak össze.
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 a partner- és/vagy kapcsolt vállalkozások adatait, 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 pedig a kapcsolt vállalkozás adatait kell figyelembe venni.
4.
A Felhívásban előírt minimum 10 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?

Igen, lehet.
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.
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.

8.
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.
Ez alól kivételt képez az az eset, amikor a partner-, vagy kapcsolt vállalkozások azonos
projektben vesznek részt, mint konzorciumi tagok.
9.
A szakmai vélemény iránti kérelemben kitölthetők a gazdálkodási adatok a 2019.
évi üzleti beszámoló alapján, ha alapító határozat hiányában nincs lezárva? A támogatási
kérelem benyújtásakor az üzleti évre vonatkozó alapítói határozat már rendelkezésre fog
állni.
A leírtak alapján a 2019. évi beszámoló adatai nem elfogadhatóak, mert a Felhívás 3.2. pontja
alapján amennyiben a 2019. évi teljes (365 nap), lezárt üzleti évre vonatkozó
beszámoló a kfivelemeny.nkfih.gov.hu elektronikus felületen benyújtott kérelem benyújtásáig
nem kerül közzétételre, úgy a jogosultsági gazdasági feltételeket a pályázónak a 2018. évi teljes
(365 nap), lezárt üzleti évre vonatkozó, közzétett beszámolót alapul véve kell teljesítenie.
Továbbá a Felhívás 3.3. pontja rögzíti, hogy nincs lehetőség hiánypótlásra, így a projektjavaslat
(támogatási kérelem) érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül, ha a jogosultsági gazdasági
feltételek teljesítése érdekében rögzített adatokat tartalmazó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre
vonatkozó beszámoló nincs közzétéve a https://e-beszamolo.im.gov.hu oldalon. A közzétételnek
meg kell történnie a kfivelemeny.nkfih.gov.hu elektronikus felületen benyújtott kérelem
benyújtásáig.
10.
A felhívásban rögzített jogosultsági gazdasági feltétel előírja, hogy a pályázó(k)
utolsó lezárt, teljes üzleti évre vonatkozó közzétett éves beszámolója szerinti átlagos
statisztikai állományi létszáma nem lehet kevesebb 10 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 10 fő, akkor tud csak
pályázni a cég.
11.

Mely költségek 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 árajánlat beszerzése szükséges a támogatási kérelem benyújtásáig.
A támogatási kérelemhez az adott költségtétel alátámasztására csak a kiválasztott és a
költségvetésbe tervezett ajánlatot szükséges csatolni.

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
 Tájékoztatási tevékenység esetében árajánlat benyújtása nem kötelező.
 A kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás alátámasztásához

szükséges árajánlatokat szükséges a kfivelemeny.nkfih.gov.hu felületre is
csatolni.

12.
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 az 54. Bérköltség, az 55. Személyi jellegű egyéb kifizetések és
az 56. Bérjárulék költség kategóriák ne személyenkénti megbontásban kerüljenek rögzítésre,
hanem tevékenységenként (alkalmazott (ipari) kutatás, kísérleti fejlesztés, koordináció, piacra
jutás, stb.) és munkakörönként (kutató-fejlesztő munkatárs, technikus segédszemélyzet,
projektmenedzser, marketing munkatárs, stb.) összesítve a teljes projekt futamidő
vonatkozásában.
A kfivelemeny.nkfih.gov.hu felületen az 54. Bérköltség, az 55. Személyi jellegű egyéb kifizetések
és az 56. Bérjárulék költség kategóriák megbontására sincs szükség.

