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1. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÉLJA
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs
Hivatal, mint kezelő szerv (továbbiakban: NKFI Hivatal vagy Kezelő szerv) útján a Nemzeti
Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból (a továbbiakban: NKFI Alap) meghirdetett jelen
pályázati felhívás (a továbbiakban: Felhívás) és az annak mellékletét képező pályázati útmutató (a
továbbiakban: Útmutató) célja, hogy a nemzetközi kétoldalú tudományos és technológiai
(továbbiakban: TéT) együttműködési projektek elindítását, vagy létező együttműködések
elmélyítését segítse a projektekhez kapcsolódó kutatói mobilitási tevékenységek és
szakembercsere támogatásával.
Jelen Felhívás magába foglalja a TéT együttműködés keretében, az összes nemzetközi
reláció (a továbbiakban: reláció) vonatkozásában meghirdetésre kerülő pályázati kiírás
általános szabályozását, továbbá:
1.1.

1.2.
1.3.

A francia, osztrák, horvát, szerb, szlovén és kínai relációk esetében az NKFI Hivatalnak
kétoldalú megállapodása van a külföldi célország partnerintézményével közös pályázat
meghirdetésére vonatkozóan, így ezekre a relációkra a Felhívás és az annak mellékletét
képző pályázati útmutató (a továbbiakban: Útmutató) az általánostól eltérő feltételeket is
tartalmaz.
Azon projektek vonatkozásában, amelyek az 1.1 pontban nevesített relációt érintenek, nincs
lehetőség az Általános TéT együttműködési keretre támogatási kérelmet benyújtani. 1
Amely relációk esetében az NKFI Hivatalnak nincs közös pályázat meghirdetésére
vonatkozó kétoldalú megállapodása a külföldi célország partnerintézményével, úgy jelen
pályázati felhívás általános szabályozása az irányadó.

2019-ben jelen Felhívás keretében az 1.1 pontban hivatkozottak közül a francia és osztrák
relációk számára nyílt lehetőség támogatási kérelmet benyújtani az alábbi feltételekkel.

1

Az 1.1 pontban hivatkozott célországon kívül – többek között – az NKFI Hivatalnak kétoldalú megállapodása van
Marokkóval is, amely reláció tekintetében 2020-ban szintén nincs mód az Általános TÉT együttműködési keretre
támogatási kérelmet benyújtani. E reláció vonatkozásában a nemzetközi egyeztetésektől függően várható jelen Felhívás
későbbi kiegészítése.
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A francia relációra vonatkozó feltételek:
Jelen relációban a francia és magyar partnerintézmények konszenzusos megállapodása
eredményeképpen kizárólag az alábbi tudomány- és technológiai területek élveznek
prioritást:
 élettudományok
 természettudományok
 műszaki tudományok
ezeken belül külön prioritási területek nem kerülnek meghatározásra.
A magyar – francia Kétoldalú TÉT együttműködés keretein belül legfőbb célkitűzések:

az Európai Unió Horizont 2020 keretprogramjában történő magyar részvétel
növelése a Horizont 2020 prioritásaiba illő tudományos együttműködések támogatásával,
különös tekintettel az idegtudományok és mesterséges intelligencia területén történő
kutatásokra

a fiatal kutatók bevonásának elősegítése a magyar doktoranduszok és
posztdoktorok franciaországi tartózkodási költségeiknek biztosításával

a szegedi ELI lézerközpont kutatási berendezéseinek és kutatási kapacitásának
kihasználása érdekében az ELI-hez szakmailag kapcsolódó kétoldalú projektek
előkészítésének támogatása

új együttműködések támogatása, amelyek ugyanezen program (2018-2.1.XTÉT_XX) előző kiírása során nem részesültek támogatásban
A nemzetközi Vegyes Bizottság döntés előkészítése során előnyt élveznek azok a projektek,
melyek hozzájárulnak a fenti célkitűzések megvalósításához.
Az osztrák relációra vonatkozó feltételek:
Jelen relációban a magyar és az osztrák partnerintézmények konszenzusos megállapodása
eredményeképpen az alábbi tudomány- és technológiai területek élveznek prioritást:
 élettudományok
 természettudományok
 műszaki tudományok
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A magyar-osztrák Kétoldalú Tudományos és Technológiai együttműködés keretein belül
fontos célkitűzés egyrészt az Európai Unió Horizont 2020 keretprogramjában történő
magyar részvétel bővítésének elősegítése, másrészt a fiatal kutatók bevonásának elősegítése
az aktuális kutatási folyamatokba. Ezen célkitűzések érdekében a pályázatok nemzetközi
Vegyes Bizottság általi döntés előkészítése során előnyt élveznek a Horizont 2020
prioritásaiba illő tudományos célkitűzések, illetve a fiatal kutatók bevonását célzó
pályázatok.
2020-ban jelen Felhívás keretében az 1.1 pontban hivatkozottak közül a francia,
horvát, szerb, szlovén és kínai relációk számára nyílik lehetőség támogatási
kérelmet benyújtani az alábbi feltételekkel.
A francia relációra vonatkozó feltételek:
Jelen relációban a francia és magyar partnerintézmények konszenzusos megállapodása
eredményeképpen kizárólag az alábbi tudomány- és technológiai területek élveznek
prioritást:
 élettudományok
 természettudományok
 műszaki tudományok
ezeken belül külön prioritási területek nem kerülnek meghatározásra.
A magyar – francia Kétoldalú TÉT együttműködés keretein belül legfőbb célkitűzések:

az Európai Unió Horizont 2020 keretprogramjában történő magyar részvétel
növelése a Horizont 2020 prioritásaiba illő tudományos együttműködések támogatásával,
különös tekintettel az idegtudományok és mesterséges intelligencia területén történő
kutatásokra

a fiatal kutatók bevonásának elősegítése a magyar doktoranduszok és
posztdoktorok franciaországi tartózkodási költségeiknek biztosításával

a szegedi ELI lézerközpont kutatási berendezéseinek és kutatási kapacitásának
kihasználása érdekében az ELI-hez szakmailag kapcsolódó kétoldalú projektek
előkészítésének támogatása

új együttműködések támogatása, amelyek ugyanezen program (2018-2.1.XTÉT_XX) előző kiírása során nem részesültek támogatásban
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A nemzetközi Vegyes Bizottság döntés előkészítése során előnyt élveznek azok a projektek,
melyek hozzájárulnak a fenti célkitűzések megvalósításához.
A horvát relációra vonatkozó feltételek:
Jelen relációban a horvát és magyar partnerintézmények konszenzusos megállapodása
eredményeképpen kizárólag az alábbi tudomány- és technológiai területek élveznek
prioritást:




élettudományok
természettudományok
műszaki tudományok

ezeken belül külön prioritási területek nem kerülnek meghatározásra.
A magyar – horvát Kétoldalú TÉT együttműködés keretein belül legfőbb célkitűzések:

az Európai Unió Horizont 2020 keretprogramjában történő magyar részvétel
növelése a Horizont 2020 prioritásaiba illő tudományos együttműködések támogatásával

fiatal kutatók bevonásának elősegítése

új együttműködések támogatása, amelyek ugyanezen kutatói mobilitást ösztönző
program előző kiírása során nem részesültek támogatásban.
A nemzetközi Vegyes Bizottság döntés előkészítése során előnyt élveznek azok a projektek,
melyek hozzájárulnak a fenti célkitűzések megvalósításához.
A szerb relációra vonatkozó feltételek:
Jelen relációban a szerb és magyar partnerintézmények konszenzusos megállapodása
eredményeképpen kizárólag az alábbi tudomány- és technológiai területek élveznek
prioritást:





élettudományok
természettudományok
műszaki tudományok
társadalomtudományok

ezeken belül külön prioritási területek nem kerülnek meghatározásra.
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A magyar – szerb Kétoldalú TÉT együttműködés keretein belül legfőbb célkitűzések:

az Európai Unió Horizont 2020 keretprogramjában történő magyar részvétel
növelése a Horizont 2020 prioritásaiba illő tudományos együttműködések támogatásával

fiatal kutatók bevonásának elősegítése

új együttműködések támogatása, amelyek ugyanezen kutatói mobilitást ösztönző
program előző kiírása során nem részesültek támogatásban.
A nemzetközi Vegyes Bizottság döntés előkészítése során előnyt élveznek azok a projektek,
melyek hozzájárulnak a fenti célkitűzések megvalósításához.
A szlovén relációra vonatkozó feltételek:
Jelen relációban a szlovén és magyar partnerintézmények konszenzusos megállapodása
eredményeképpen kizárólag az alábbi tudomány- és technológiai területek élveznek
prioritást:





élettudományok
természettudományok
műszaki tudományok
társadalomtudományok

ezeken belül külön prioritási területek nem kerülnek meghatározásra.
A magyar – szlovén Kétoldalú TÉT együttműködés keretein belül legfőbb célkitűzések:

az Európai Unió Horizont 2020 keretprogramjában történő magyar részvétel
növelése a Horizont 2020 prioritásaiba illő tudományos együttműködések támogatásával

fiatal kutatók bevonásának elősegítése

új együttműködések támogatása, amelyek ugyanezen kutatói mobilitást ösztönző
program előző kiírása során nem részesültek támogatásban.
A nemzetközi Vegyes Bizottság döntés előkészítése során előnyt élveznek azok a projektek,
melyek hozzájárulnak a fenti célkitűzések megvalósításához.
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A kínai relációra vonatkozó feltételek:
Jelen relációban a kínai és magyar partnerintézmények konszenzusos megállapodása
eredményeképpen az alábbi tudomány- és technológiai területek élveznek prioritást:




élettudományok
természettudományok
műszaki tudományok

ezeken belül külön prioritási területek nem kerülnek meghatározásra.

2. A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS
2019-ben benyújtott támogatási kérelmek esetében:
A támogatás forrása a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény
1. melléklet LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap fejezet 2. (Nemzetközi
együttműködésekben megvalósuló innováció támogatása) címe.
Rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg: 160 millió forint, amelyből a francia és osztrák
relációra tervezett keret 20-20 millió forint.
A támogatásban részesülő támogatási kérelmek várható száma összesen 60-80 darab. E szám
indikatív jellegű, a támogatást igénylők által igényelt és elnyert támogatás függvényében változhat.
2020-ban benyújtott támogatási kérelmek esetében:
A támogatás forrása a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI.
törvény 1. melléklet LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap fejezet 2. (Innovációs
Alaprész) címe.
Rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg: 200 millió forint, amelyből a francia, horvát, szerb
és szlovén relációra tervezett keret 20-20 millió forint relációnként, a kínai relációra tervezett keret
40 millió forint.
A támogatott pályázatok várható száma 52-65 db. A támogatható pályázatok száma indikatív
jellegű, a támogatást igénylők által igényelt és elnyert támogatás függvényében változhat.
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3. JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK
3.1 Támogatást igénylők köre
Támogatási kérelem csak egyénileg nyújtható be.
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, 572, 573 GFO kóddal rendelkezők, amelyek
o legalább egy lezárt, jóváhagyott, teljes (365 nap) üzleti évvel rendelkeznek és
o kettős könyvvitelt vezetnek és
o nem tartoznak a KATA hatálya alá2.
Nonprofit gazdasági társaságok estében 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
szervezetnek3 minősüljenek.
b) Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek (közül a 2011. évi CCIV. törvény hatálya
alá tartozó, a törvény 1. mellékletében nevesített, államilag elismert egyházi vagy magán
felsőoktatási intézmények4, amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint
kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.

2

2019-ben támogatási kérelmet benyújtók esetén további feltétel, hogy ne tartozzanak az EVA hatálya alá.

3

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 kö rben 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 részvén yesként 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 ellenőrzi az NKFI Hivatal.
4

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. számú mellékletében felsorolt államilag elismert, nem állami felsőoktatási
intézmények
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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.

3.2. A projekt területi korlátozása
Jelen Felhívás esetében nem releváns.

4. A PÁLYÁZATI PROJEKTTEL
INFORMÁCIÓK

KAPCSOLATOS

RÉSZLETES

4.1 Támogatható tevékenységek bemutatása
A támogatási kérelem keretében az alábbi kutatói mobilitáshoz kapcsolódó tevékenységek
támogathatóak:
 magyar kiutazó kutató/PhD hallgató külföldi (adott relációban) kiutazása,
 magyar kiutazó kutató/PhD hallgató külföldi (adott relációban) tartózkodása,
 magyar kiutazó kutató/PhD hallgató adott országon (adott relációban) belül, a projekttel
kapcsolatos utazása,
 projekttel kapcsolatos, az elért eredmények elterjesztésére vonatkozó tevékenység:
A kedvezményezettek kötelesek a nyilvánosságot tájékoztatni a támogatást elnyert projekt
céljáról, hasznáról, a futamidő második felében az elért eredményről. A projekt eredményeinek
elterjesztése pl. technikai és tudományos konferenciákon, tudományos és műszaki lapokon,
szabadon hozzáférhető adattárakon, vagy nyílt és szabad forráskódú szoftvereken keresztül
történhet.
 nemzetközi konferencián történő részvétel.
A fenti, projektből finanszírozott tevékenységekben BSc hallgatók nem vehetnek részt, MSc
hallgatók pedig kizárólag abban az esetben, ha kutatói jogviszonyuk is van.

4.2 A támogatási kérelem és a projekt
projektmegvalósítással kapcsolatos elvárások


szakmai

tartalmával,

a

A támogatási kérelem költségvetésének megalapozottnak kell lennie. A hatékony és
eredményes pénzgazdálkodás elvét, valamint a szokásos piaci árnak történő megfelelést a
Támogatói Okirat kiadását követően is biztosítani kell, továbbá a projektnek meg kell
felelnie a reális költségvetés előírásának.
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A pályázati kiírás keretében támogatott költségek/költségtételek semmilyen egyéb hazai
és/vagy uniós forrásból nem kerülhetnek finanszírozásra.
A támogatásból kizárólag a magyar résztvevők költségei finanszírozhatóak.

A projekt megvalósítása során maximum három mérföldkövet 5 szükséges tervezni.

4.3 A projekt végrehajtásához, pénzügyi elszámolásához, fenntartásához
kapcsolódó elvárások és határidők
A projekt költségeinek elszámolása a projekt – támogatói okiratban rögzített – kezdetének
dátumától lehetséges.
2019-ben benyújtott kérelmek esetén a legkorábbi projekt kezdési időpont a francia és
osztrák relációban 2020. január 1. Egyéb relációban a projekt megkezdhető a támogatási
kérelem beadását követő naptól.
2020-ban benyújtott kérelmek esetén a francia, horvát, szerb, szlovén és kínai relációban a
legkorábbi projekt kezdési időpont 2021. január 1. Egyéb relációban a projekt megkezdhető
a támogatási kérelem beadását követő naptól.
A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam maximum 36 hónap6.
A határidőkhöz kapcsolódó kiegészítő információkat az Útmutató 5. pontja tartalmazza.
Egyéb elvárások:
 A pályázóknak nyilatkozniuk kell arról, hogy a projekt megvalósításában rejlő kockázattal
tisztában vannak, és ezt vállalják.
 A szakmai tartalom csökkenése esetén az elszámolható költség és a támogatás összege arányosan
csökkentésre kerül.

5

Egy mérföldkő egy beszámolási időszakot jelent.

A projekt megvalósítása során a megvalósítás időtartama szakmai indokok alapján, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési
és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) előzetes jóváhagyásával hosszabbítható meg.
6
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5. A
FINANSZÍROZÁSSAL
INFORMÁCIÓK

KAPCSOLATOS

ALAPVETŐ

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás mértéke: 100%
A támogatás összege: Amennyiben az együttműködésben résztvevő partnerintézmény
Európában található, a projektenként igényelhető támogatás legfeljebb 2 millió forint, amennyiben
az együttműködésben résztvevő partnerintézmény Európán kívül található, a projektenként
igényelhető támogatás legfeljebb 5 millió forint.
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 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 támogatói okiratban
meghatározottak szerint.
A finanszírozással kapcsolatos kiegészítő információk az Útmutató 3. pontjában találhatóak.

6. TÁMOGATÁSI KÉRELMEK KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMAI
A projektkiválasztás folyamata magában foglalja a támogatásai 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 támogatási kérelmek értékelése és elbírálása egyszerűsített eljárásrendben történik.
A 2019-ben benyújtott támogatási kérelmek esetében:
A francia és osztrák reláció esetében formai szempontból elutasításra kerülnek azok a pályázatok,
melyeknél a külföldi projekt partner nem adta be a saját országában a közös projektre vonatkozó
pályázatát.
A 2020-ban benyújtott támogatási kérelmek esetében:
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A francia, horvát, szerb, szlovén és kínai reláció esetében formai szempontból elutasításra kerülnek
azok a pályázatok, melyeknél a külföldi projekt partner nem adta be a saját országában a közös
projektre vonatkozó pályázatát.

Értékelési szempont

Adható
pontszám
(0-40)

Nemzetközi együttműködés indokoltsága. A magyar és a külföldi támogatást
igénylő közötti munkamegosztás leírása. (egymást kiegészítő jellege).

0-10 pont

-

A külföldi partner szerepe, részvételének szükségessége az együttműködésben, a projekt sikeres
megvalósításában (pl. speciális kutatási infrastruktúrához, kutatási eredményekhez való
hozzáférés).
Nemzetközi hozzáadott érték, a projektben résztvevő – magyar és külföldi – partnerek
együttműködésének megalapozottsága (pl. korábbi együttműködés elmélyítését segíti, újabb
kétoldalú vagy egyéb nemzetközi projekt együttműködéseket alapoz meg).
Arányos, kiegyensúlyozott munkamegosztás és tudástranszfer a magyar és a külföldi partner
között.
A projekt hozzájárul-e a Horizont 2020 programban vagy egyéb nemzetközi KFI programban
való közös projekt-részvétel előkészítéséhez (elsősorban a Horizont 2020 tag- és társult
országokkal megvalósuló projekt-együttműködések esetében).

A projektben résztvevők szakmai referenciája, vállalt feladataik a projektben
0-10 pont
(korábbi kutatási tevékenységeik, elért eredményeik).
-

A magyar projektvezető és projektpartnerek kiválósága (szakmai CV-k alapján).
A külföldi projektvezető és projektpartnerek kiválósága (szakmai CV-k alapján).
Partnerek alkalmassága a vállalt projektfeladat ellátására.
Fiatal kutatók bevonása a projektfeladat megvalósításába.

A munkatervben a kutatási folyamat és a kívánt cél elérésének folyamata megfelelő
0-10 pont
kifejtettsége.
-

A közös kutatási tevékenység világos megfogalmazása, az egyes munkaszakaszok logikus
egymásra épülése.
A munkatervben vállalt kutatómunkának a projekt futamideje alatti reális megvalósíthatósága.
A kutatáshoz kapcsolódó utazások szükségességének indoklása.
A projekt újdonságtartalma, az alkalmazott KFI módszerek korszerűsége.

A projekt költségvetésének realitása és takarékossága. A kutatócserék számának és
időtartamának indokoltsága és szükségessége a munkaterv alapján a kívánt célok 0-10 pont
eléréséhez.
-

A költségvetés realitása és indokoltsága.
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-

A nevesített relációkban az utazások számának és időtartamának kiegyensúlyozottsága és
megoszlása a partnerek között.
Tervezett konferencián való részvétel indokoltsága (amennyiben van ilyen).
Publikációs/fordítási költségek indokoltsága (amennyiben van ilyen).

A nevesített relációkban benyújtott pályázatokat illetően a jogosultsági ellenőrzést és a Szakértői
csoport általi szakmai értékelést követően Magyarország és az adott relációban szereplő nemzetközi
felet képviselő kiíró intézmény által delegált szakértők Vegyes Bizottsági ülésen tesznek
javaslatot a közösen támogatni kívánt projektekre és a támogatás mértékére. E javaslat és az
Innovációs Testület véleménye alapján a magyarországi támogatást igénylő támogatásáról a 2019ben benyújtott támogatási kérelmek esetén az NKFI Hivatal elnöke dönt. 2020. január 1-jét
követően az Innovációs Testület véleménye alapján az NKFI Hivatal Elnöke javaslatot tesz az
Innovációs és Technológiai Minisztériumot vezető miniszter részére az egyes projektek
támogatására. A támogatási döntést az Innovációs és Technológiai Minisztérium hozza meg.
Az Általános TéT együttműködési keretben benyújtott pályázatokról a jogosultsági ellenőrzést
követően a Szakértői csoport általi szakmai értékelés, valamint az Innovációs Testület javaslata
alapján a 2019-ben benyújtott támogatási kérelmek esetén az NKFI Hivatal elnöke dönt.
2020. január 1-jét követően a Szakértői csoport általi szakmai értékelés, valamint az Innovációs
Testület javaslata alapján az NKFI Hivatal Elnöke javaslatot tesz az Innovációs és Technológiai
Minisztériumot vezető miniszter részére az egyes projektek támogatására. A támogatási döntést az
Innovációs és Technológiai Minisztérium hozza meg.
A szakmai értékelés alapján meghozott döntés tartalma:




Támogatás
Támogatás - csökkentett mértékkel
Elutasítás szakmai indokok alapján



Elutasítás forráshiány miatt

Az NKFI Hivatal a döntést követő tíz munkanapon belül tájékoztatást küld a döntésről EPTK
felületen keresztül az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 73. § (1) bekezdése szerint.
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7. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
7.1 A támogatási kérelmek benyújtásának módja
A támogatási kérelmet a www.palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető Pályázati e-ügyintézés
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-szolgáltatás7). 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 (2019-2.1.11-TÉT),
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

A futárszolgálat figyelmét fel kell hívni arra, hogy a küldemény kézbesítésére kizárólag az NKFI Hivatal ügyfélfogadási
idején belül van lehetőség.
7
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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 2019-ben benyújtott támogatási kérelmek esetében:
Az Általános TéT együttműködési keretben benyújtott támogatási kérelmek folyamatosan
benyújthatók, évente két értékelési határnappal:
2019. június 26. 16 óra
2019. szeptember 26. 16 óra
A francia és osztrák relációk esetében kizárólag az első beadási határidőre adhatóak be
pályázatok. (2019. június 26. 16 óra)
Végső beadási határidő: 2019. szeptember 26. 16 óra
Támogatói döntés várható időpontja:
A francia és osztrák relációk esetében a támogatói döntés várható időpontja 2019.
november 29.
Az Általános TéT együttműködési keretben a 2019. június 26-ig beérkezett támogatási
kérelmek esetében a támogatói döntés várható időpontja 2019. szeptember 30, a 2019.
szeptember 26-ig beérkezett támogatási kérelmek esetében 2019. november 29.
A nevesített relációk esetében a meghatározott beadási határidőig, illetve az Általános TéT
együttműködési keretben az értékelési határnapig benyújtásra kerülő projektjavaslatok együttesen
kerülnek elbírálásra.
A 2020-ban benyújtott támogatási kérelmek esetében:
Francia relációban esetén a benyújtási határidő: 2020. július 23. 16 óra
Horváth, szerb, szlovén és kínai reláció esetén 2020. június 30-tól van lehetőség a támogatási
kérelmek benyújtására, a benyújtási határidő: 2020. szeptember 24. 16 óra
Az Általános TéT relációban szintén 2020. június 30-tól van lehetőség a támogatási kérelmek
benyújtására, a benyújtási határidő: 2020. szeptember 24. 16 óra
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A meghatározott beadási határidőig benyújtásra kerülő projektjavaslatok együttesen kerülnek
elbírálásra.
Támogatói döntés várható időpontja a 2020-ban benyújtott támogatási kérelmek esetében:
2020. IV. negyedév.

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.

Támogatói Okirat minta

IV.

Teljesítési feltételek minta

V.

Nyilatkozat aláírás minta 3 éven belüli benyújtásáról

VI.

Nyilatkozat létesítő okirat 3 éven belüli benyújtásáról

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