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KÖZLEMÉNY
A KORONAVÍRUS VILÁGJÁRVÁNY MÁSODIK HULLÁMÁVAL
ÖSSZEFÜGGÉSBEN A NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS
ALAPBÓL TÁMOGATOTT EGYES PROJEKTEK ESETÉBEN
AZ ELŐLEGEK FOLYÓSÍTÁSÁNAK ÁTMENETI FELTÉTELEIRŐL
A koronavírus világjárvány második hullámára és annak 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 egyes projektek támogatására és végrehajtására kötött támogatási
szerződéseket és kibocsátott támogatói okiratokat a jelen közleményben foglaltak szerint
átmeneti jelleggel egyoldalúan módosítja az előlegek folyósításának feltételeit illetően.
1.
Jelen közlemény hatálya az NKFI Alapból a Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és
innovációs projektek támogatása (2019-1.1.1-PIACI KFI) és az Egyetemi innovációs
ökoszisztéma (2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO) pályázati kiírások keretében támogatott, több
munkaszakaszban megvalósuló, jelen közlemény megjelenése napján megvalósítás alatt álló
(fizikailag be nem fejezett) projektek finanszírozására és végrehajtására létrejött támogatási
szerződésekre és kibocsátott támogatói okiratokra terjed ki. (A jelen pontban körülírt támogatási
szerződések és támogatói okiratok a továbbiakban együttesen: Támogatási Szerződés vagy
Támogatási Szerződések.)
2.
A jelen közleményben bevezetett rendelkezések a Támogatási Szerződések
kedvezményezettjeire (a továbbiakban: Kedvezményezett) nézve egyszerűsítő és enyhítő
szabályokat rögzítenek a Támogatási Szerződésekben meghatározott rendelkezésekhez képest.
3.
A Támogatási Szerződések mellékletét képező Teljesítési Feltételek (a továbbiakban
Teljesítési Feltételek) 2.2.4. pontja (egy kedvezményezett által, önállóan megvalósuló projekt
esetén), illetve 3.2.4. pontja (kutatási konzorcium keretében megvalósuló projekt esetén)
szabályozza – a több munkaszakaszban megvalósuló projektekre nézve – a soron következő
munkaszakaszra 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 járó előleg kifizetésének feltétele a soron következő munkaszakaszra
vonatkozó előlegigénylés NKFI Hivatal részére történő benyújtása és az előlegigénylés
NKFI Hivatal általi engedélyezése. Az NKFI Hivatal a soron következő munkaszakaszra
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járó előleg összegét az előlegigénylés jóváhagyásától számított 45 napon belül utalja át a
Kedvezményezett(ek) Támogatási Szerződésben megjelölt fizetési számlájára.
4.
A Támogatási Szerződéseknek és mellékleteiknek a jelen közleménnyel nem érintett
rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. Az 1. pontban körülírt Támogatási
Szerződéseket és mellékleteiket jelen közleményben foglaltakkal együtt kell alkalmazni és
értelmezni.
5.
A jelen közleményben foglalt rendelkezést a közlemény – NKFI Hivatal
www.nkfih.gov.hu hivatalos honlapján való – közzétételét követő naptól a 2020. december 4.
napjáig benyújtott előlegigénylések esetében kell alkalmazni. A 2020. december 5. napjától
kezdődően benyújtott előlegigénylések esetében – külön szerződésmódosítás vagy értesítés nélkül
– a Támogatási Szerződések 3. pontban érintett rendelkezésének a jelen közlemény
közzétételének napján hatályos változatát kell ismételten alkalmazni azzal, hogy a jelen közlemény
alapján igényelt és kifizetett előlegösszeg ismételten nem igényelhető.
6.
Jelen közleménynek az NKFI Hivatal hivatalos képviselője részéről aláírt, eredeti példánya
az NKFI Hivatal székhelyén lelhető fel.
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