PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
KUTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS
PROJEKTEK TÁMOGATÁSA
COVID ALAP

KÓDSZÁM: 2020-2.1.1-ED

1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. / Postacím: 1438 Budapest, Pf. 438.
E-mail: nkfialap@nkfih.gov.hu / www.nkfih.gov.hu / Telefon: +36 1 795 9500
1 (17)

Szöveg

TARTALOMJEGYZÉK
1.

A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÉLJA ........................................................................................................ 3

2.

A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS ................................................................................................ 4

3.

JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK .......................................................................................................... 4
3.1.
3.2.
3.3.

TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE .............................................................................................................. 4
A PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA ..................................................................................................... 5
A TÁMOGATÁSI KÉRELEM JOGOSULTSÁGI ELLENŐRZÉSE SORÁN AZ ÉRDEMI VIZSGÁLAT NÉLKÜLI
ELUTASÍTÁSI INDOKOK ....................................................................................................................................... 5
4.

TÁMOGATÁSI KÉRELEMMEL KAPCSOLATOS RÉSZLETES INFORMÁCIÓK ........................... 6
4.1.
4.2.
4.3.

5.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA .................................................................................. 6
A TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK SZERINTI BESOROLÁSA.................... 7
A PROJEKT VÉGREHAJTÁSÁHOZ RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ IDŐTARTAM.................................................. 8

A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK ......................................... 9
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

TÁMOGATÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK.......................................................................................... 9
BIZTOSÍTÉKOK ........................................................................................................................................ 9
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE ....................................................................................................... 9
AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK MÉRTÉKE ......................................................................................... 11

6.

A PROJEKTBEN TETT VÁLLALÁSOK ............................................................................................. 12

7.

FENNTARTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK ......................................................................... 12

8.

TÁMOGATÁSI KÉRELMEK KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMAI ........................................................ 12

9.

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK ................................................................................................ 14
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

A KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA ................................................................................................. 14
A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ........................................................................... 14
A KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE........................................................................................ 15
A FELHÍVÁS FELFÜGGESZTÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE .......................................................................... 15

10.
A TÁMOGATÁSI KÉRELEM ELKÉSZÍTÉSE SORÁN CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK
LISTÁJA ........................................................................................................................................................ 15
11.

A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MELLÉKLETEI ................................................................................. 17

A jelen pályázati felhívásban (a továbbiakban: Felhívás) rögzített rendelkezésekhez kapcsolódó
részletszabályokat és kiegészítő információkat a Felhívás mellékletét képező, 11. pontban felsorolt
dokumentumok tartalmazzák. Kérjük, hogy a támogatási kérelmet ezek figyelembevételével
készítsék el.
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1. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÉLJA
A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletében az életés vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
következményeinek elhárítása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett
ki a COVID-19 járvánnyal összefüggésben.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: Támogató) a Nemzeti Kutatási,
Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) útján1 pályázatot hirdet
„COVID Alap” címmel. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból (a továbbiakban:
NKFI Alap) meghirdetett Felhívás célja a koronavírus okozta pandémiás helyzet kezeléséhez
szükséges kutatás-fejlesztési projektek azonnali támogatásának biztosítása, a minél gyorsabb
projekt elindítás, az előállt helyzetre való azonnali reagálás.
A projektekkel szembeni elvárás, hogy népegészségügyi területen jelentős tudományos és/vagy
műszaki újdonságtartalommal rendelkező eljárás, termék2, technológia3, szolgáltatás4 vagy
prototípus5 kifejlesztésére vagy kiemelt klinikai vizsgálatra irányuljanak.
Ezen belül a felhívás kiemelten célozza a Magyarországon ideiglenesen vagy tartósan
hiányterméknek minősülő termék helyettesítésére irányuló prototípus, termék létrehozását is.

A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: KFItv.) 11.
§ (3) bekezdése értelmében az NKFI Alap kezeléséért az innovációs és technológiai miniszter, mint támogató felelős,
az NKFI Alap kezelő szerve a Kormány által kijelölt szerv.
1

A Felhívás lebonyolításával, a támogatói okirat kibocsátásával/ a támogatási szerződés megkötésével, a támogatott
projektek finanszírozásával, nyomonkövetésével és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat az NKFI Hivatal látja el a
KFItv és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalról, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap kezelő
szervének kijelöléséről szóló 344/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint. Ennek keretében az NKFI Hivatal önállóan jár
el a Felhívás lebonyolítását és az az alapján létrejövő támogatási jogviszonyt érintő ügyekben, beleértve a jelen
Felhívástól való eltérések – kivételesen, különösen indokolt, egyedi esetben történő – engedélyezését is.
a Felhívás keretében terméknek tekintendő valamely piacon forgalomképes (forgalomba hozható és kelendő) anyag,
tárgy. Új terméknek minősül a támogatást igénylő által megcélzott piacon még nem ismert termék. Szoftvertermékek
esetében nem minősül új terméknek a rutinszerű szoftverfejlesztési tevékenység eredményeként előállított termék.
2

a Felhívás keretében technológiának tekintendő valamely termék előállításánál vagy szolgáltatás nyújtásánál
alkalmazható, piacképes eljárás. Új technológiának minősül az a technológia, amely a technológia potenciális
felhasználóinak körében eddig nem ismert, nem alkalmazott, vagyoni értéket képviselő, forgalomképes eljárás, vagy
az a technológia, amely a termék előállításának vagy szolgáltatás nyújtásának folyamatában valamely feladatra eddig
nem ismert megoldást nyújt.
3

a Felhívás keretében szolgáltatásnak tekintendő a szolgáltatótól független megrendelő megbízására, anyagi
ellenszolgáltatás ellenében végzett tevékenység. Új szolgáltatásnak minősül a pályázó által megcélzott piacon még
nem ismert vagy nem bevezetett szolgáltatás.
4

a Felhívás keretében prototípusnak tekintendő az olyan eredeti modell, amelyet úgy alakítanak ki, hogy magán
hordozza egy új termék minden műszaki jellemzőjét és teljesítményét.
5
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2. A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS
A támogatás forrása Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI.
törvény 1. melléklet LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap fejezet 2. Innovációs
Alaprész cím.
Rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg 3,5 milliárd forint.
Támogatás a rendelkezésre álló keret erejéig nyújtható.
A támogatásban részesülő támogatási kérelmek várható száma 20-25 darab. E szám indikatív
jellegű, a támogatást igénylők által igényelt és elnyert támogatás függvényében változhat.

3. JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK
3.1.

Támogatást igénylők köre

Támogatási kérelem önállóan vagy konzorciumi formában nyújtható be. A konzorcium
legfeljebb 5 tagú lehet és a konzorcium tagjai lehetnek egymás partner- és vagy kapcsolt
vállalkozásai. Konzorciumvezető a konzorcium bármely résztvevője lehet.
A Felhívás vonatkozásában támogatást igénylő alatt a támogatási kérelemben meghatározott
projektet önállóan megvalósító szervezetet, vagy konzorciumi pályázat esetén a kutatási
konzorcium vezetőjét, konzorciumi tag alatt e kutatási konzorciumban résztvevő további
tagokat értjük. A támogatást igénylő és a konzorciumi tagok a továbbiakban együttesen
pályázó(k) vagy – támogató döntés esetén – kedvezményezett(ek).
Jelen Felhívásra pályázóként 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- és jogi személyiség nélküli vállalkozások, Nonprofit gazdasági
társaságok, amelyek
-

113, 114, 116, 117, 141, 572 vagy 573 GFO kóddal rendelkeznek,

-

kettős könyvvitelt vezetnek,

-

nem tartoznak a KATA hatálya alá és

-

minimum 1 teljes (365 nap), lezárt üzleti évre vonatkozó, jóváhagyott és közzétett
beszámolóval rendelkeznek.

-

Nonprofit gazdasági társaságok esetében 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
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rendelet (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) 2. cikk 83. pontja szerint
kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősüljenek6.
b) Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, amelyek
-

311, 312, 322, 341, 342, 381 vagy 382 GFO kóddal rendelkeznek.

c) Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek, amelyek
-

551, 552, 559, 562, 563, 569, 599 vagy 931 GFO kóddal rendelkeznek és

-

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében nevesített
államilag elismert nem állami felsőoktatási intézmények.

-

Az 599-es GFO kódú felsőoktatási intézmény abban az esetben nyújthat be pályázatot,
amennyiben a felsőoktatási intézmény fenntartói jogát a Magyar Állam által alapított jogi
személy gyakorolja.

d) Magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személyek.
Jelen Felhívásra kizárólag azok nyújthatnak be támogatási kérelmet, akik a jelen
Felhíváshoz kapcsolódóan a Támogató részéről előzetes támogatói hozzájárulással
rendelkeznek.

3.2.

A projekt területi korlátozása

A projekt megvalósításának helyszíne: a pályázó(k) – a támogatási kérelem benyújtásáig –
bejegyzett Magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

3.3. A támogatási kérelem jogosultsági ellenőrzése során az érdemi
vizsgálat nélküli elutasítási indokok
Nincs lehetőség hiánypótlásra, így a projektjavaslat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül ha:
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 körben 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 részvényesként vagy tagként döntő
befolyással lehetnek egy ilyen entitásra, nem élvezhetnek preferenciális hozzáférést az általa elért kutatási
eredményekhez.
6

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kutató-tudásközvetítő szervezetnek való minősülést az alapító okiratban foglaltak
alapján ellenőrzésre kerül.
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1) a támogatási kérelem a benyújtásakor nem rendelkezik a Felhíváshoz kapcsolódóan a
Támogató részéről előzetes támogatói hozzájárulással,
2) a minősített elektronikus aláírással vagy nem elektronikus aláírással ellátott, elektronikus úton
benyújtott nyilatkozat hiányzik vagy aláírása nem cégszerű,
3) a pályázati csomagot nem a Felhívásban leírtak szerint nyújtották be,
4) a támogatási kérelemben rögzítettek indoklás7 nélkül eltérnek a támogatói hozzájárulás iránti
kérelemben rögzítettektől,
5) a projektre igényelt támogatás összege nem éri el a minimálisan igényelhető mértéket,
6) a projekt tervezett végrehajtási időtartama nincs összhangban a Felhívás 4.3. pontjában
meghatározottakkal,
7) a támogatási kérelemben elvárt kötelező vállalások vállalása nem történt meg,
8) valamely pályázóval szemben a támogatási kérelem benyújtásakor valamely jogszabályban, a
Felhívásban vagy a Felhívás mellékletét képző pályázati útmutatóban (továbbiakban:
Útmutató) meghatározott kizáró ok áll fenn,
9)

a támogatási kérelemben rögzített téves/valótlan/nem helyt álló adatok alapján történt a
támogatási kérelem (Útmutató szerinti) befogadása.

4. TÁMOGATÁSI KÉRELEMMEL KAPCSOLATOS RÉSZLETES
INFORMÁCIÓK
4.1. Támogatható tevékenységek bemutatása
A pályázat keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:

Önállóan támogatható tevékenységek
I.

Kutatás-fejlesztési
tevékenység

projekthez

nyújtott

támogatásból

finanszírozott

1. Alapkutatás8
Alapkutatást végezhet minden pályázó, valamint igénybe vett szolgáltatásként harmadik
félnek is kiadható a feladat.

7

Az NKFI Hivatal az indoklások elfogadásáról a jogosultsági ellenőrzés során dönt.

8

A 651/2014/EU rendelet 2. cikk 84. pontja alapján
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2. Alkalmazott kutatás 9:
Alkalmazott kutatást végezhet minden pályázó, valamint igénybe vett szolgáltatásként
harmadik félnek is kiadható a feladat.
Alkalmazott kutatás tevékenységet a projekt keretében az a szervezet végezhet,
amelynek minimum 2 fő, a projekt szakterületéhez kapcsolódó, legalább BSc/MA/MSc
fokozatú diplomával rendelkező, teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottja van a
támogatási kérelem benyújtásakor. Ezt a feltételt a kedvezményezettnek az ipari kutatási
tevékenység teljes időtartama alatt teljesíteni szükséges.
Igénybe vett szolgáltatás esetén az alkalmazott (ipari) kutatási szolgáltatást nyújtónak kell
megfelelnie a fenti feltételnek.
3. Kísérleti fejlesztés10
Kísérleti fejlesztést végezhet minden pályázó, valamint igénybe vett szolgáltatásként
harmadik félnek is kiadható a feladat.
Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás esetén a támogatás maximális intenzitása az
Útmutató 1.3. pontjában foglaltak szerint alakul.
Amennyiben a Felhívás keretében nyújtott támogatás uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatásnak és ennek keretében kutatás-fejlesztési projekthez nyújtható támogatásnak minősül,
azt kizárólag az 651/2014/EU bizottsági rendelet I. fejezetének, valamint a 25. cikkének szabályai
alapján lehet nyújtani, a részletes szabályokat az Útmutató 2.2.1. pontja tartalmazza.
II. Általános csekély összegű (de minimis) támogatásból finanszírozott tevékenység
A projekt megvalósításához szükséges az I. pontba nem tartozó egyéb tevékenységek.
Amennyiben a Felhívás keretében nyújtott támogatás uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatásnak és ennek keretében csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, azt
kizárólag az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályai alapján lehet nyújtani, a részletes
szabályokat az Útmutató 2.2.2. pontja tartalmazza.

4.2. A támogatható tevékenységek támogatási kategóriák szerinti besorolása
A támogatás jogcíme a KFItv. 28. § a-e), valamint h)-m) pontja.
A Felhívás keretében nyújtott támogatás nem minősül uniós versenyjogi értelemben vett
állami támogatásnak, amennyiben a támogatást igénylő a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2.
cikk 83. pontja szerinti kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősül, továbbá:
9

A 651/2014/EU rendelet 2. cikk 85. pontja alapján

10

A 651/2014/EU rendelet 2. cikk 86. pontja alapján
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a) nem végez uniós versenyjogi értelemben vett gazdasági tevékenységet, azaz az adott
szervezet nem folytat olyan gazdasági tevékenységet, amely egy adott piacon termékek
előállítását és/vagy szolgáltatások nyújtását foglalja magában; vagy a projekt keretében
folytatott nem gazdasági tevékenység jellege, költsége, finanszírozása egyértelműen
elkülöníthető a szervezet gazdasági jellegű tevékenységétől, vagy
b) amennyiben gazdasági tevékenységet is végez, úgy az közvetlenül kapcsolódik és
feltétlenül szükséges a főtevékenységéhez, pontosan ugyan azokat az inputokat használja,
mint a nem gazdasági tevékenységéhez továbbá az ilyen gazdasági tevékenységre évente
allokált kapacitás nem haladja meg az érintett infrastruktúra teljes éves kapacitásának 20
százalékát.
A Felhívás keretében nyújtott támogatás, amennyiben uniós versenyjogi szempontból állami
támogatásnak minősül, az alábbi támogatási kategóriák alatt nyújtható:

Támogatható tevékenység

Támogatási kategória

Kutatás-fejlesztési projekthez
nyújtott
támogatásból
finanszírozott tevékenység

380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § 7. pontja alapján
kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás

Általános csekély összegű (de
minimis)
támogatásból
finanszírozott tevékenység

380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § 14. pontja alapján
csekély összegű (de minimis) támogatás

4.3. A projekt végrehajtásához rendelkezésre álló időtartam
A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam minimum 3 - maximum 36 hónap11.
A projekt megvalósítása során legalább egy, legfeljebb három mérföldkövet lehetséges tervezni.
Támogatás az előzetes támogatói hozzájárulás iránti kérelem12 benyújtása előtt megkezdett
projekthez nem igényelhető. A projekt megvalósítása a támogatói hozzájárulás iránti kérelem
benyújtását követő napon kezdhető meg. A projekt költségeinek elszámolása a projekt
kezdetének a támogatási szerződésben rögzített dátumától lehetséges.

A projekt megvalósítása során a megvalósítás időtartama szakmai indokok alapján, az NKFI Hivatal előzetes
jóváhagyásával hosszabbítható meg.
12 A támogatói hozzájárulás iránti kérelem a támogatási kérelem részének tekintendő. Az ösztönző hatás vizsgálata
szempontjából a támogatói hozzájárulás iránti kérelem kerül figyelembevételre.
11
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5. A
FINANSZÍROZÁSSAL
INFORMÁCIÓK

KAPCSOLATOS

ALAPVETŐ

5.1. Támogatásra vonatkozó információk
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
A projekt megvalósításához előleg igényelhető. Az előleg folyósításáról a NKFI Hivatal dönt,
azaz előleg folyósítása nem automatikus. Az összes igényelt előleg a támogatás 100 %-a lehet.
Támogatási kérelmenként az igényelhető támogatás összege minimum 10 millió Ft és
maximum 750 millió Ft lehet.

5.2.

Biztosítékok

Az államháztartáson kívüli támogatást igénylő(k)13 az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint köteles(ek) valamennyi –
jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájukra az NKFI Alap
javára szóló, beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot adni a
pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb
harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt.

5.3.

Elszámolható költségek köre

A Felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők és számolhatók el (abban az
esetben is, ha a támogatás nem minősül uniós versenyjogi értelemben véve állami
támogatásnak):

I.

Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott
összefüggésben elszámolható költségek

támogatás

tevékenységi

körrel

A kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatásból finanszírozott tevékenység keretében a
támogatás maximális intenzitása az Útmutató 1.3. pontjában foglaltak szerint alakul.
Támogatható tevékenység

Elszámolható költségek köre
11. Immateriális javak

Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott 13. Műszaki berendezések, gépek, járművek
támogatásból
finanszírozott 14. Egyéb berendezések, felszerelések
tevékenység
16. Beruházások, felújítások
51. Anyagköltség
Kivéve azon 599-es gazdálkodási formakóddal rendelkező államilag elismert egyetemeket, amelyeknek fenntartói jogát a Kormány vagy a
Magyar Állam által alapított jogi személy gyakorolja.
13
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52. Igénybevett szolgáltatások
53. Egyéb szolgáltatások
54. Bérköltség - egyéb
54. Bérköltség - kutató-fejlesztő munkatárs
54. Bérköltség - projektmenedzser
54. Bérköltség - technikus, segédszemélyzet
55. Személyi jellegű egyéb kifizetések - egyéb
55. Személyi jellegű egyéb kifizetések - kutatófejlesztő munkatárs
55. Személyi jellegű egyéb kifizetések
projektmenedzser

-

55. Személyi jellegű egyéb kifizetések
technikus, segédszemélyzet

-

56. Bérjárulékok - egyéb
56. Bérjárulékok- kutató-fejlesztő munkatárs
56. Bérjárulékok - projektmenedzser
56. Bérjárulékok - technikus, segédszemélyzet

II.

De minimis jogcímen
elszámolható költségek

végzett

tevékenységi

körrel

összefüggésben

De minimis támogatás hatálya alá tartozó tevékenységeknél a támogatás mértéke az összes
elszámolható költség 100%-a, azaz a támogatás maximális intenzitása14 100%.
Támogatható tevékenység

Elszámolható költségek köre
11. Immateriális javak

Általános csekély összegű (de 13. Műszaki berendezések, gépek, járművek
minimis)
támogatásból 14. Egyéb berendezések, felszerelések
finanszírozott tevékenység
16. Beruházások, felújítások
51. Anyagköltség
Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet)
2.§ 15. pontjában meghatározottak szerint: a támogatástartalom és az elszámolható költségek jelenértékének
hányadosa, százalékos formában kifejezve.
14
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52. Igénybevett szolgáltatások
53. Egyéb szolgáltatások
54. Bérköltség - egyéb
54. Bérköltség - kutató-fejlesztő munkatárs
54. Bérköltség - projektmenedzser
54. Bérköltség - technikus, segédszemélyzet
55. Személyi jellegű egyéb kifizetések - egyéb
55. Személyi jellegű egyéb kifizetések - kutatófejlesztő munkatárs
55. Személyi jellegű egyéb kifizetések projektmenedzser
55. Személyi jellegű egyéb kifizetések technikus, segédszemélyzet
56. Bérjárulékok - egyéb
56. Bérjárulékok- kutató-fejlesztő munkatárs
56. Bérjárulékok - projektmenedzser
56. Bérjárulékok - technikus, segédszemélyzet
Az elszámolható költségek összetételének részletezését és az egyes költségtételek
elszámolhatóságának feltételeit az Útmutató 6. 1. és 6.2. pontja tartalmazza.

5.4.

Az elszámolható költségek mértéke

A projekt tervezése során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában a következő
korlátozásokat szükséges figyelembe venni:
Költségtípus/Tevékenységtípus

Maximális elszámolható
költség összege (Ft/fő/hó)
Bruttó

54. Bérköltség – Kutató-fejlesztő munkatárs esetében

2 000 000

54. Bérköltség – Technikus segédszemélyzet esetében

800 000

54. Bérköltség – Projektmenedzser esetében

900 000

54. Bérköltség – Marketing munkatárs esetében

700 000
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6. A PROJEKTBEN TETT VÁLLALÁSOK
A kötelezően megvalósítandó tájékoztatási tevékenységeken felül a kedvezményezett
köteles az NKFI Hivatal felé heti rendszerességgel írásban adatot szolgáltatni a projekt
előrehaladásáról.

7. FENNTARTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A kedvezményezettet fenntartási kötelezettség nem terheli.

8. TÁMOGATÁSI KÉRELMEK KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMAI
A projektkiválasztás folyamata magában foglalja:
1. az előzetes támogatói hozzájárulás iránti kérelmek benyújtását,
2. a beérkező kérelmek szakmai értékelését, kockázatelemzését és a támogatói
hozzájárulások kiadását,
3. a www.palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető on-line pályázati kitöltő programmal
elkészített támogatási kérelmek benyújtását és
4. a támogatási kérelmek befogadási feltételeknek való megfelelőségét, jogosultsági
értékelését, kockázatelemzését és a végső döntést.
Tekintettel a felhívás céljára, valamint a támogatói döntés rövid időn belül történő elősegítésére és
a forrás mihamarabbi biztosítására, a támogatói hozzájárulás iránti kérelmek az alábbi táblázat
szempontjainak figyelembe vételével a KFItv. 25. § (3) és 29. § (1) bekezdése alapján a 286/2020.
(VI. 17.) Korm. rendelettel létrehozott Operatív Törzs, illetve az NKFI Hivatal szakértői által
folyamatosan kerülnek értékelésre.
Nem adható támogatói hozzájárulás arra a támogatói hozzájárulás iránti kérelemre, amely az
értékelési előfeltételeken (1.1.-1.3.) belül megadott részfeltételek bármelyikének nem felel meg
(„Nem” értékelést kap).
A www.palyazat.gov.hu oldalon benyújtott támogatási kérelmek a


a befogadási feltételeknek való megfelelőség,



a jogosultsági értékelésnek való megfelelőség (részletesen az Útmutatóban) és



kockázatelemzés

alapján kerülnek értékelésre.
E szempontoknak megfelelt támogatási kérelmek a támogatói hozzájárulás alapján és a forrás
rendelkezésre állása figyelembevételével kerülnek támogatásra.
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A támogatói hozzájárulás iránti kérelmek értékelési szempontjai
1.
1.1.

Értékelési előfeltételek
A kérelem célja

Érték
Igen/Nem
Igen/Nem

A kérelem jól meghatározott, világos célkitűzéssel rendelkezik.
A kérelem összhangban van a Felhívás céljával.
A projekt illeszkedik a Felhívás szerinti nemzeti ágazati és horizontális
prioritáshoz.
1.2.

A projekt szakmai megvalósíthatósága

Igen/Nem

A projekt végrehajtására vállalkozó pályázó(k) a tervezett KFI
tevékenység végrehajtására szakmai szempontból alkalmas(ak).
A konzorcium valós együttműködésen alapul (konzorciumi pályázat
esetén).
1.3.

A költségvetés megalapozottsága

Igen/Nem

A kérelemben tervezett anyagköltségek szükségesek a projekt
megvalósításához.
A kérelemben tervezett beszerzendő eszközök, immateriális javak
szükségesek a projekt megvalósításához.
A kérelemben tervezett igénybevett szolgáltatások szükségessége
szakmai tartalmuk alapján alátámasztott és kiszervezésük indokolt.
A nemzeti ágazati és horizontális prioritások közül az alábbihoz illeszkedő projektek
támogathatóak:
1. Egészséges társadalom és jólét.
A támogatói döntést az innovációért és technológiáért felelős miniszter hozza meg. A meghozott
döntés tartalma:











Támogatás
Támogatás - csökkentett mértékkel
Támogatás - csökkentett mértékkel és feltételesen
Támogatás - csökkentett összköltséggel
Támogatás - csökkentett összköltséggel és feltételesen
Támogatás - csökkentett összköltséggel és mértékkel
Támogatás - csökkentett összköltséggel, mértékkel és feltételesen
Támogatás – feltételesen
Elutasítás
Elutasítás forráshiány miatt
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A támogatói döntésről az NKFI Hivatal a döntést követő tizenöt munkanapon belül
tájékoztatást küld az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 73. § (1) bekezdése szerint.

9. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
9.1. A kérelmek benyújtásának módja
A támogatói hozzájárulás iránti kérelem elektronikus vagy postai úton nyújtható be az NKFI
Hivatalhoz vagy a Támogatóhoz.
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 Útmutatóban leírt módon csatolni kell
a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is.
A nyilatkozatot – ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el – papír alapon
személyesen vagy postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb 3
naptári napon belül egy példányban, zárt csomagolásban. 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 (2020-2.1.1. ED), a
támogatást igénylő nevét és címét.

9.2. A támogatási kérelmek benyújtásának helye
A nyilatkozat papír alapú példányát – ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el –
személyesen az NKFI Hivatal ügyfélszolgálatán kell leadni, vagy postai úton a következő címre
kell megküldeni:
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
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
Ügyfélfogadási idő: H-CS 09:00-16:00; P 09:00-12:00
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9.3. A kérelmek benyújtásának határideje
A támogatói hozzájárulás iránti kérelmek benyújtási határideje: 2020. október 31.
A támogatási kérelmek (elektronikus, www.palyazat.gov.hu oldalon keresztül történő) benyújtása
a támogatói hozzájárulás iránti kérelem pozitív elbírálását követően, a kitöltő program élesítésétől
folyamatosan lehetséges. Támogatás a rendelkezésre álló keret erejéig nyújtható.
A támogatási kérelmek benyújtási határideje: 2020. december 31.
A támogatói hozzájárulás iránti kérelmek és a támogatási kérelmek folyamatosan kerülnek
elbírálásra.

9.4. A Felhívás felfüggesztése és megszüntetése
Ha a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül, vagy annak kimerülése
előre jelezhető, a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetősége felfüggeszthető vagy a pályázat
lezárható, amelyről az NKFI Hivatal tájékoztatást tesz közzé honlapján. 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.

10. A
TÁMOGATÁSI
KÉRELEM
ELKÉSZÍTÉSE
CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA

SORÁN

Az alábbi dokumentumot (ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el) be kell nyújtani
egy eredeti nyomtatott és cégszerűen aláírt példányban:
Nyilatkozat
Az alábbiakban felsorolt valamennyi dokumentumot a Kitöltő program „Dokumentum(ok)
csatolása” menüpontjában kell csatolni, így nem szükséges papír alapon benyújtani azokat. A
csatolandó dokumentumokat a benyújtott támogatási kérelemhez kell csatolni.
Csatolandó dokumentumok megnevezése
1. A támogatást igénylő hivatalos képviselőjének (a benyújtást megelőző) 90 napnál nem régebbi 15
ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintája
15

Amennyiben a pályázó által benyújtott dokumentum kiállításának dátuma régebbi, mint a támogatási igény
benyújtását megelőző 30 nap, a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a dokumentumban megjelölt adatban
változás nem következett be. A nyilatkozat aláírásának dátuma nem lehet régebbi, mint a támogatási igény
benyújtását megelőző 30. nap.
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vagy ezen aláírás minta közjegyző által hitelesített másolata vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy
ezen okirat(ok) mely 3 évnél nem régebben benyújtott pályázathoz került(ek) csatolásra.
A 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, igazodva a
173/2020. (IV. 30.) Korm. rendelethez, a támogatást igénylő nevében aláíró személy(ek)nek az
alábbiak szerint kell eljárniuk,
 a támogatási igény benyújtásának napjától számított 90 napnál nem régebbi16 - ügyvéd vagy
kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintája vagy
 ezen aláírás minta közjegyző által hitelesített másolata vagy
 a Kedvezményezett nyilatkozata arról, hogy ezen okirat(ok) 3 évnél nem régebben
benyújtott pályázathoz került(ek) csatolásra
 aláírás minta Kedvezményezett általi, a benyújtását megelőző 30 napnál nem régebben
hitelesített másolata és a Kedvezményezett nyilatkozata arról, hogy az abban foglaltakban
változás nem történt, vagy
 az érvényes személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány Kedvezményezett képviselője
által, a támogatási igény benyújtását megelőző 30 napnál nem régebben hitelesített
másolata.
2. Az Ávr. 75. § (3b) bekezdésének figyelembevételével az államháztartáson kívüli támogatást
igénylők esetén a támogatást igénylő
 a támogatási igénye benyújtásának napjától számított 90 napnál nem régebbi17 létesítő
okiratának / jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okiratának eredeti
példánya, vagy
 a támogatást igénylő nyilatkozata arról, hogy létesítő okiratának / jogszabályban
meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okiratának eredeti példánya 3 évnél nem
régebben benyújtott pályázathoz került csatolásra és az abban foglalt adatokban változás
nem történt, vagy
 támogatást igénylő a támogatási igénye benyújtásának napjától számított 90 napnál nem
régebbi18 létesítő okiratának / jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló

16 17

Amennyiben a Kedvezményezett által benyújtott dokumentumok kiállításának dátuma régebbi, mint a
támogatási igény benyújtásától számított 30 nap, a Kedvezményezettnek nyilatkoznia kell arról, hogy a
dokumentumban megjelölt adatban változás nem következett be. A nyilatkozat aláírásának dátuma nem
lehet régebbi, mint a támogatási igény benyújtásától számított 30. nap.
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okiratának támogatást igénylő általi, a támogatási igény benyújtását megelőző 30 napnál nem
régebben hitelesített másolata.
A 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, igazodva a
173/2020. (IV. 30.) Korm. rendelethez, a létesítő okirat vagy a jogszabályban meghatározott
nyilvántartásba vételét igazoló okirat eredeti példánya helyett, elegendő azoknak a támogatást
igénylő által a támogatási igény benyújtását megelőző 30 napnál nem régebben hitelesített
másolata is.
Felhívjuk figyelmüket, hogy nem elektronikus aláírással ellátott dokumentumok benyújtása esetén,
tagonként szükséges a megjelölt dokumentumokat beküldeni.

11. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MELLÉKLETEI
I.
II.

Pályázati Útmutató a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett
COVID Alap pályázati felhíváshoz
Támogatási kérelem kitöltési útmutató

III.

Támogatási szerződés (minta)

IV.

Teljesítési feltételek (minta)

V.

Tájékoztató a KKV minősítéshez

VI.

Nyilatkozat aláírás minta 3 éven belüli benyújtásáról

VII.

Nyilatkozat létesítő okirat 3 éven belüli benyújtásáról

Kérjük, hogy a támogatási kérelmeket a mellékletek és tájékoztatók figyelembevételével
készítsék el.
A Felhívás és az Útmutató közötti eltérés esetén a Felhívásban foglaltak az irányadók.
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