KÖZLEMÉNY
egyes határidők meghosszabbításáról a veszélyhelyzetnek a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és
Innovációs Alapból támogatott projektek megvalósítására gyakorolt hatására tekintettel
A COVID-19 fertőzés okozta tömeges megbetegedést okozó humánjárvánnyal összefüggésben – a
Kormány által a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel – kihirdetett veszélyhelyzetnek a támogatott
projektek megvalósítására gyakorolt hatására 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 szerződések és kibocsátott támogatói okiratok (a továbbiakban
együttesen: Támogatási Szerződés) mellékletét képező Teljesítési Feltételeket (a továbbiakban:
Teljesítési Feltételek) a jelen közleményben foglaltak szerint, átmeneti jelleggel, egyoldalúan
módosítja az abban meghatározott egyes határidőket illetően.
1.

A közlemény hatálya és a rendelkezések jellege

1.1.
Jelen közlemény hatálya – az 1.2. pontban rögzített eset kivételével – az NKFI Hivatal és az
NKFI Alapból támogatott, 2020. március 1. napján megvalósítás alatt álló, azaz fizikailag be nem fejezett
vagy (a 2.2. pont vonatkozásában) fenntartási időszakban lévő projektek kedvezményezettjei (a
továbbiakban: Kedvezményezett) között létrejött Támogatási Szerződésekre terjed ki.
1.2.
Jelen közlemény hatálya nem terjed ki azon Támogatási Szerződésekre, amelyek esetében a
támogatott projekt a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet (a továbbiakban:
veszélyhelyzet) kihirdetése napján megvalósítás alatt állt és fizikai befejezésének határideje a
veszélyhelyzet időtartamára esett vagy esik. Jelen közlemény hatálya nem terjed ki továbbá azon
Támogatási Szerződésekre sem, amelyek a veszélyhelyzet időtartama alatt jöttek létre.
1.3.
A 2.1-2.2. pontban foglalt rendelkezéseket a közlemény – az NKFI Hivatal www.nkfih.gov.hu
hivatalos honlapján való – közzétételét követő naptól a veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napig kell
alkalmazni. E veszélyhelyzet megszűnését követő 61. naptól a Teljesítési Feltételek 2.1-2.2. pontban
érintett rendelkezéseinek a jelen közlemény közzétételének napján hatályos változatát kell ismételten
alkalmazni, amely változás nem minősül szerződésmódosításnak.
1.4.
A jelen közleményben bevezetett rendelkezések a Kedvezményezettekre nézve egyszerűsítő és
enyhítő szabályokat rögzítenek a Teljesítési Feltételekben meghatározott rendelkezésekhez képest.
2.
A Támogatási Szerződésben és a Teljesítési Feltételekben rögzített egyes határidők
teljesítése
2.1.
A Támogatási Szerződésben vagy annak valamely mellékletében meghatározott, a támogatott
projekt befejezésére vonatkozó határidőt a Kedvezményezett a COVID-19 fertőzés okozta
humánjárványra és következményeire tekintettel és ahhoz igazodó mértékben – a vonatkozó jogszabályi
előírások keretein belül – az NKFI Hivatal előzetes hozzájárulása nélkül meghosszabbíthatja azzal, hogy
a veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napon belül a Kedvezményezett köteles e tényt az NKFI Hivatal
jóváhagyása céljából indoklással ellátva jelezni szerződésmódosítás kezdeményezésével vagy adatváltozás
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bejelentés útján a Teljesítési Feltételekben előírt rendelkezések szerint. A jelen pontban meghatározott
szerződésmódosítások és adatváltozás bejelentések esetében a Támogató eltekint a
szerződésmódosítások benyújtására a Teljesítési Feltételekben előírt határidő alkalmazásától.
2.2. A Teljesítési Feltételekben szereplő,
a) a rész- vagy záróbeszámoló benyújtására vonatkozó határidő, valamint
b) a szakmai fenntartási és haladási beszámoló (fenntartási jelentés) benyújtására vonatkozó
határidő
alkalmazását az NKFI Hivatal felfüggeszti azzal, hogy a veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napon belül a
Kedvezményezett köteles a Teljesítési Feltételekben rögzített rész- vagy záróbeszámoló benyújtására
vagy a szakmai fenntartási és haladási beszámoló (fenntartási jelentés) benyújtására vonatkozó
kötelezettségét a Teljesítési Feltételekben rögzített egyéb rendelkezéseknek megfelelően teljesíteni.
3.

Egyéb rendelkezések

3.1.
A Teljesítési Feltételeknek a jelen közleménnyel nem érintett rendelkezései változatlan
tartalommal hatályban maradnak. A Támogatási Szerződést és mellékleteit jelen közleményben
foglaltakkal együtt kell alkalmazni és értelmezni.
3.2.
Jelen közleménynek az NKFI Hivatal hivatalos képviselője részéről aláírt példánya az NKFI
Hivatal székhelyén lelhető fel NKFIH-1214-1/2020 iktatószám alatt.
Budapest, 2020. május 27.

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs
Hivatal
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