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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
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) célja, hogy kiszámítható forrást biztosítson a magyar
gazdaság innovációjának ösztönzésére, és lehetővé tegye a gazdaság és a társadalmi élet területein
hasznosuló kutatás-fejlesztés erősítését, a hazai és külföldi kutatási eredmények hasznosítását, az
innovációs infrastruktúra és annak körébe tartozó szolgáltató tevékenységek fejlesztését.
Jelen pályázati konstrukció célja az Európai Unió Horizont Európa programjának Európai
Innovációs Tanács (European Innovation Council továbbiakban: EIC) keretében meghirdetett
Accelerator (korábbi KKV fejlesztési eszköz) pályázat kidolgozásához szükséges, üzleti tervet is
tartalmazó megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének támogatása.
A Felhívás szerinti rásegítő pályázaton nyertes KKV-knak a megvalósíthatósági tanulmány
kidolgozása után pályázatot kell benyújtaniuk az EIC Accelerator pályázatra, mely az önállóan
pályázó KKV-k, start-upok nemzetközi szinten újdonságot, technológia áttörést jelentő,
kockázatos, nagy piaci potenciállal rendelkező, már prototípus szintű, működőképes megoldásainak
kész termékké, eljárássá, szolgáltatássá fejlesztését és piacosítását célozza.
2. A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS
A támogatás forrása Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény
1. melléklet LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap fejezet 2. (Innovációs Alaprész)
címe.
Rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg: 100 millió Ft.
Támogatás a rendelkezésre álló keret erejéig nyújtható.
A támogatásban részesülő támogatási kérelmek várható száma 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 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:
Jogi személyiségű vállalkozások közül a 113, 114 GFO kóddal rendelkezők, amelyek
o kettős könyvvitelt vezetnek és
o nem tartoznak a KATA hatálya alá.
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
3 (12)

Szöveg

Jelen Felhívás keretében – a rendelkezésre álló támogatási keret kimerüléséig azok a vállalkozások
nyújthatnak be támogatási kérelmet, melyek „A kis és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikro-, kis-és középvállalkozásnak
minősülnek. A Felhívásra induló vállalkozások is nyújthatnak be támogatási kérelmet. Jelen
Felhívásra nem pályázhat az a KKV, amelyik az EIC Accelerator pályázatra már ugyanabban a
témában beadott pályázatot (mivel a pályázatra történő felkészülés érdekében már elkészítette a
Felhívás által támogatandó megvalósíthatósági tanulmányt), nem pályázhat továbbá olyan gazdasági
társaság, mely már támogatást nyert a KKV eszköz 2. fázisán vagy az EIC Accelerator pályázaton.
3.2. Jogosultsági gazdasági feltételek1 .
Nem nyújtható támogatás azon vállalkozás részére2:
akinek, vagy amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőzően jóváhagyott
(közgyűlés, taggyűlés, vagy a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti
évre vonatkozó éves beszámolója alapján negatív.
Jelen gazdasági feltételeknek valamennyi vállalkozás önállóan – partner vagy kapcsolt
vállalkozásuktól függetlenül – köteles megfelelni.

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:
1) a pályázati csomagot nem a Felhívásban leírtak szerint nyújtották be,
2) a projekt tervezett végrehajtási időtartama nincs összhangban a Felhívás 4.2. pontjában
meghatározottakkal,
3) a támogatási kérelemben elvárt kötelező vállalások vállalása nem történt meg,
4) valamely pályázóval szemben a támogatási kérelem benyújtásakor valamely jogszabályban, a
Felhívásban vagy a Felhívás mellékletét képző általános pályázati útmutatóban (továbbiakban:
Útmutató) meghatározott kizáró ok áll fenn,
5)

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

Amennyiben a pályázó vállalkozás üzleti éve eltér a naptári évtől, úgy a jelen pontban meghatározott jogosultsági
gazdasági feltételeket a legutolsó évről szóló lezárt, teljes (365 nap) közzétett beszámolót alapul véve kell teljesíteni,
amelynek közzététele nem lehet korábbi 2019. május 1-nél.
2
Induló (lezárt pénzügyi évvel nem rendelkező) vállalkozások esetében nem releváns.
1
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6)

a támogatást igénylő KKV jelen Felhívásra benyújtott kérelmét megelőzően és azonos
témakörben már beadott pályázatot az EIC Accelerator pályázatra,

7)

a pályázó KKV már támogatást nyert a KKV eszköz 2. fázisán vagy az EIC Accelerator
pályázaton,

8)

nem került benyújtásra az EIC Accelerator felhívás keretében megpályázandó termék-,
szolgáltatásfejlesztésre vonatkozó, maximum 10 oldal terjedelemben elkészített angol nyelvű
dokumentum

3.4. A projekt területi korlátozása
A projekt megvalósításának helyszíne: a pályázó(k) – a támogatási kérelem benyújtásáig – bejegyzett
Magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.
4. TÁMOGATÁSI
INFORMÁCIÓK

KÉRELEMMEL

KAPCSOLATOS

RÉSZLETES

4.1. Támogatható tevékenységek bemutatása
A pályázat keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:


Üzleti tervet is tartalmazó megvalósíthatósági tanulmány elkészítése angol nyelven.

Támogatható
tevékenység

Támogatás jogcíme Támogatási kategória

Megvalósíthatósági
tanulmány
elkészítése

KFI tv. 28. § h) pont

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

4.2. A projekt végrehajtásához rendelkezésre álló időtartam
A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam maximum 12 hónap3, tekintettel arra, hogy a
projekt fizikai befejezésének időpontja az EIC Accelerator pályázat első szakaszára (rövid
pályázatra) történő benyújtás dátuma, mivel a rövid pályázat az üzleti terv összefoglalója, melynek
alapján az előszűrés történik. (A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzet ideje
alatt létrejött támogatási jogviszony esetén a projekt időtartama a veszélyhelyzet időtartamával
megegyező mértékben meghosszabbodik.)
A támogatási kérelem megvalósítása során egy mérföldkövet szükséges tervezni.

A projekt megvalósítása során a megvalósítás időtartama szakmai indokok alapján, az NKFI Hivatal előzetes
jóváhagyásával hosszabbítható meg a következő nemzetközi beadás határidejéig.
3
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Támogatás a kérelem benyújtása előtt megkezdett projekthez nem igényelhető. A projekt
megvalósítása a támogatási kérelem benyújtását követő napon a pályázó saját felelősségére
megkezdhető. A projekt költségeinek elszámolása a projekt kezdetének a támogatói okiratban
rögzített dátumától lehetséges.
5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
Támogatási kérelmenként az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege 4 millió Ft.
Az összes igényelt előleg legfeljebb 2 millió Ft lehet.
A támogatási összeg fennmaradó része csak a beszámoló elfogadása után folyósítható.
Jelen Felhívás keretében az Útmutató 7.3.3. pontja alapján egyösszegű átalány szerinti elszámolás
az irányadó.
Átalányfinanszírozás során a pályázónak nem szükséges tételes, utólagos elszámolást benyújtania.
A támogatás intenzitása: 100%.
5.1. Elszámolható költségek köre
A Felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők:
Csekély összegű (de minimis) támogatás
Támogatható tevékenység

Támogatható költségek köre

Költségkategória
54. Bérköltség - kutatófejlesztő munkatárs

Megvalósíthatósági tanulmány
elkészítése

Üzleti tervet is tartalmazó
megvalósíthatósági tanulmány
elkészítése angol nyelven

55. Személyi jellegű egyéb
kifizetések - kutató-fejlesztő
munkatárs
56. Bérjárulékok- kutatófejlesztő munkatárs
54. Bérköltség - egyéb
foglalkoztatott
55. Személyi jellegű egyéb
kifizetések
56. Bérjárulékok - egyéb
foglalkoztatott
52. Igénybe vett szolgáltatás

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
6 (12)

Szöveg

5.2. A finanszírozás folyamata
A támogatás utolsó részletének utalása csak abban az esetben lehetséges, ha a Projektben tett
vállalások pontban előírt dokumentumok benyújtásra és szakmailag elfogadásra kerültek.
Ha a benyújtott dokumentumok szakmai értékelése során megállapításra került, hogy a kötelező
vállalások valamelyikének teljesítése nem történt meg, vagy szakmailag nem elfogadhatóan valósult
meg, akkor a támogatás folyósítására nem kerül sor, illetve a már esetlegesen kiutalt előleg teljes
összegének visszafizetése szükséges.
5.3 Biztosítékok köre
Jelen Felhívás alapján támogatásban részesülő támogatási kérelmek esetében a Támogató biztosíték
rendelkezésre bocsátásától az Ávr. 84. § (1) d) és e) pontja alapján eltekint.
6. A PROJEKTBEN TETT VÁLLALÁSOK
A kötelezően megvalósítandó tájékoztatási tevékenységeken felül az alábbi két feltétel vállalása
kötelező. A kötelező vállalások teljesítésének ellenőrzése projekt szinten történik.




1 db angol nyelvű, üzleti tervet is tartalmazó megvalósíthatósági tanulmány elkészítése
(minimum 30 oldal és a pénzügyi táblázatok az 1-3 értékelési szempontok szerinti
tartalommal)
EIC Accelerator pályázati kiírásra benyújtott 1db pályázat (igazolása: az EU-s
pályázatkezelő rendszer által a sikeres elektronikus benyújtásról szóló üzenet)

Az Accelerator pályázatot a jelen felhíváson támogatott vállalkozásnak vagy a vállalkozás és/vagy
a vállalkozás tulajdonosa(i) által a megvalósíthatósági tanulmányban bemutatott fejlesztés
továbbvitelére alapított új cégnek kell beadnia. A támogatott gazdasági társaságnak a fejlesztésre
vonatkozó szellemi tulajdon új cég részére történő átadásáról a szakmai beszámolóhoz csatolt
dokumentumban cégszerűen nyilatkoznia kell.
Az Accelerator pályázat mindkét szakaszában (a rövid pályázatban és a főpályázatban) a pályázónak
hozzá kell járulnia, hogy az NCP (nemzeti kapcsolattartó) információt kapjon a pályázatról,
nyomon tudja követni a pályázat életútját (projektjavaslat, értékelés, eredmény).
7. FENNTARTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Jelen Felhívás a projekt befejezését követő fenntartási időszakot nem határoz meg.
8. TÁMOGATÁSI KÉRELMEK KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMAI
A projektkiválasztás folyamata magában foglalja a támogatási kérelem beérkezésétől a végső
döntésről szóló értesítésig tartó lépéseket.
A befogadási feltételeknek és jogosultsági értékelésnek (amelyre vonatkozó információkat az
Útmutató 8. pontja tartalmazza) megfelelt támogatási kérelmek közül a támogatásra javasolt
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
7 (12)

Szöveg

projektek szakmai értékelés alapján kerülnek kiválasztásra. A támogatási kérelmek hazai
értékelése és elbírálása standard eljárásrendben történik. Kizárólag a jogosultsági ellenőrzés során
megfelelt támogatási kérelmek kerülnek anonim szakértők által szakmai értékelésre.
Az NKFI Hivatal elnöke által felkért értékelő testület a szakértői csoport értékelési eredményei és
rangsorolására is figyelemmel tesz javaslatot az egyes projektek támogatására. A támogatási döntést
az innovációért és technológiáért felelős miniszter hozza meg.
A pályázati kitöltő program felületén a kérelem keretében finanszírozott megvalósíthatósági
tanulmány elkészítésére vonatkozó információkat kell rögzíteni magyarul. (10 pont)
A támogatási kérelemhez csatolni kell az EIC Accelerator felhívás keretében megpályázandó
termék-, szolgáltatásfejlesztésre vonatkozó, maximum 10 oldal terjedelemben elkészített
angol nyelvű pdf formátumú dokumentumot (a benyújtás elmulasztása esetén a kérelem érdemi
vizsgálat nélkül elutasításra kerül), mely az 1.-3. értékelési szempontoknak megfelelő információkat
tartalmazza. (90 pont)
Jelen pályázat az európai uniós Accelerator pályázaton esélyes innovatív KKV-k, start-upok
kiválasztását és felkészülésük elősegítését célozza, ezért az értékelési szempontok összhangban
vannak az Accelerator pályázat kiválasztási szempontjaival.
Értékelési szempont

Érték

1.

Kiválóság

30 pont

1.1

A kifejlesztendő nagy kockázatú, nemzetközi szinten újdonsággal, nagy üzleti 0-20 pont
potenciállal rendelkező innovatív termék és/vagy szolgáltatás bemutatása,
mely jelentős ugrást képvisel a versenytársak által kínált megoldásokhoz,
termékekhez, szolgáltatásokhoz képest, új igényt és piacot teremt

1.2

A fejlesztés eddigi és hátralevő lépései (fejlesztés jelenlegi szintje eléri a 0-5 pont
prototípus szintet) - bemutatásra kerültek

1.3

Műszaki kockázatok és kezelésük bemutatásra kerültek

0-5 pont

2

Hatás

30 pont

2.1

Nemzetközi piac (elérhető piac típusa és mérete, piaci részesedés, a bevételek 0-5 pont
növekedése) bemutatásra került

2.2

Kereslet (vevők, felhasználók igényei és fizetőképessége), versenytársak és 0-5 pont
termékeik, versenyelőnyök bemutatásra kerültek

2.3

Üzleti modell, piacra vitel módja és ütemezése, piaci kockázatok és kezelésük 0-8 pont
kidolgozásra kerültek

2.4

A projekt illeszkedik a cég stratégiájába, a pályázó cég növekedési potenciálja 0-7 pont
kifejtésre került

2.5

Szellemi tulajdon (meglévő, létrehozandó) és annak védelme, freedom to 0-5 pont
operate bemutatásra került

3

Végrehajtás

30 pont
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3.1

A cég bemutatása, korábbi tapasztalatok, szükséges infrastruktúra biztosítása 0-5 pont

3.2

A projektben részt vevő szakemberek műszaki és üzleti felkészültsége és 0-10 pont
elkötelezettsége, menedzsment, tulajdonosok, hiányzó kompetenciák
biztosításának módja, külső közreműködők, alvállalkozók bevonása
bemutatásra került

3.3

A vállalkozás pénzügyi helyzete, fejlesztéshez szükséges finanszírozás összege 0-8 pont
(reális költségbecslés), a szükséges forrás megszerzésére érdekében tett
lépések bemutatása (bank, kockázati tőke), korábbi befektetések és annak
bemutatása, hogy a cég nem képes a fejlesztéshez és piacosításhoz piaci
alapon forrás biztosítására, piacosításhoz szükséges tőke összege és tervezett
felhasználása

3.4

A projekt ütemezése és főbb feladatainak bemutatása

0-7 pont

4

A megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének bemutatása

10 pont

Összesen

100 pont

A szakmai értékelés alapján meghozott döntés tartalma:



Támogatás
Támogatás - feltételesen




Elutasítás szakmai indokok alapján
Elutasítás forráshiány miatt

Az NKFI Hivatal a döntést követő tizenöt munkanapon belül tájékoztatást küld a döntésről az
EPTK felületen keresztül 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 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, vagy nem azonosításra
visszavezetett dokumentum-hitelesítés szolgáltatás igénybevételével (továbbiakban: avdh)
hitelesített dokumentumként került benyújtásra – 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
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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 (2021-1.2.2EU_KKV), 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, vagy
nem avdh szolgáltatás igénybevételével hitelesített dokumentumként került benyújtásra –
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
9.3. A kérelmek benyújtásának határideje
A támogatási kérelmek (elektronikus) benyújtása a kitöltő program élesítésétől4 2021. október 1.
12:00-ig lehetséges, arra figyelemmel, hogy az alábbi határnapig beérkezett támogatási kérelmek
egyidejűleg kerülnek elbírálásra:
2021. június 15.
2021. október 1.
A 2021. június 15-ig beérkezett támogatási kérelmek esetében a támogatói döntés várható
időpontja: 2021. III. negyedév, a 2021. október 1-ig beadott támogatási kérelmek esetében
2021. IV. negyedév azzal, hogy támogatói döntés 2021. június 30-át követően kizárólag a
380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet vonatkozó módosításának hatályba lépését követően
hozható.

4

A kitöltő program élesítéséről közlemény jelenik meg a www.nkfih.gov.hu oldalon.
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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. 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.
10. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM
MELLÉKLETEK LISTÁJA

ELKÉSZÍTÉSE

SORÁN CSATOLANDÓ

Az alábbi dokumentumot (ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el, vagy avdh
szolgáltatás igénybevételével hitelesített dokumentumként került benyújtásra) be kell nyújtani egy
eredeti nyomtatott és cégszerűen aláírt példányban:
Nyilatkozat
Az alábbi táblázatban 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 dokumentum megnevezése
A támogatást igénylő hivatalos képviselőjének (a benyújtást
megelőző) 90 napnál nem régebbi5 ügyvéd vagy kamarai
jogtanácsos által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített
aláírásmintája vagy ezen aláírásminta hitelesített másolata vagy a
pályázó nyilatkozata arról, hogy ezen okirat(ok) mely 3 évnél nem
régebben benyújtott pályázathoz került(ek) csatolásra. A
veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel elrendelt
veszélyhelyzetre tekintettel, a veszélyhelyzet időtartama alatt a fent jelzett
aláírás minta kiváltható az alábbi dokumentumokkal

Megjegyzés

nem elektronikus aláírással ellátott
dokumentumok benyújtása esetén

a támogatási igény benyújtásának napjától számított 90 napnál
nem régebbi aláírás mintának a támogatást igénylő általi, a
benyújtását megelőző 30 napnál nem régebben hitelesített
5

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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másolata és a támogatást igénylő nyilatkozata arról, hogy az abban
foglaltakban változás nem történt vagy
érvényes személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány támogatást
igénylő képviselője által, a támogatási igény benyújtását megelőző
30 napnál nem régebben hitelesített másolata.
Kedvezményezett jogállásától függően:
- a pályázó létesítő okiratának 90 napnál nem régebbi kivonata
eredeti példánya, vagy az eredeti példány hitelesített másolata,
vagy
a pályázó nyilatkozata arról, hogy létesítő okiratának kivonata 3
évnél nem régebben benyújtott támogatási kérelemhez került
csatolásra és az abban foglalt adatokban változás nem történt,
vagy – a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel elrendelt
veszélyhelyzetre tekintettel, a veszélyhelyzet időtartama alatt – a pályázó
szervezet a támogatási igénye benyújtásának napjától számított 90
napnál nem régebbi létesítő okiratának támogatást igénylő általi, a
támogatási igény benyújtását megelőző 30 napnál nem régebben
hitelesített másolata.
Az EIC Accelerator felhívás keretében megpályázandó termék-,
szolgáltatásfejlesztésre vonatkozó, maximum 10 oldal
terjedelemben elkészített angol nyelvű pdf formátumú
dokumentum

nem elektronikus aláírással ellátott
dokumentumok benyújtása esetén

11. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MELLÉKLETEI
I.

II.

Általános Pályázati Útmutató a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból 2020.
április 30-át követően meghirdetett, innovációs támogatás nyújtására irányuló pályázati
felhívásokhoz
Támogatási kérelem kitöltési útmutató

III.

Támogatói okirat minta

IV.

Tájékoztató a KKV minősítéshez

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.
A Felhívás és az Útmutató közötti eltérés esetén a Felhívásban foglaltak az irányadók.
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