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TÁJÉKOZTATÓ
AZ EGYETEMI INNOVÁCIÓS ÖKOSZISZTÉMA PÁLYÁZATI KIÍRÁSON (2019-1.2.1EGYETEMI ÖKO) TÁMOGATÁST NYERT EGYES PROJEKTEK ESETÉBEN A
BESZÁMOLÓ BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJÉNEK MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL

A módosított Egyetemi innovációs ökoszisztéma (2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO) pályázati
felhívás az első szakaszban támogatásban részesült Kedvezményezettek számára lehetőséget
biztosít többlettámogatás iránti kérelem benyújtására a támogatott projektek második szakaszának
megvalósítása érdekében.
A támogatott projektek további finanszírozásának (illetve bizonyos esetekben lezárásának)
egyszerűsítése érdekében az NKFI Hivatal az alábbi feltételekkel módosította e projektek
vonatkozásában a beszámolók benyújtásának határidejét.
Az erről szóló hivatalos közlemény az NKFI Hivatal honlapján jelen tájékoztató mellékleteként
olvasható. Az NKFI Hivatal elektronikus levél útján is tájékoztatást ad a közleményről a
Kedvezményezetteknek. A közleménnyel bevezetett intézkedéssel kapcsolatos legfontosabb
tudnivalókat az alábbiakban foglaljuk össze.
A közlemény jellege
Az intézkedést az NKFI Hivatal egyoldalú támogatási szerződésmódosítás keretében adja ki.
Mely támogatási szerződéseket érint a közlemény?
A közleményben szereplő rendelkezés mindazon projektekre (projektek finanszírozására létrejött
támogatási szerződésekre) kiterjed, amelyek a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból
az Egyetemi innovációs ökoszisztéma (2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO) pályázati kiírás
keretében kerültek támogatásra.
A módosított rendelkezés
A közlemény – a többlettámogatás iránti kérelmek benyújtásától és azok elbírálásától függően –
több esetet állapít meg:
1.
Abban az esetben, ha a Kedvezményezett a projektje folytatására többlettámogatás iránti
kérelmet nyújt be és e kérelem támogatásban részesül, úgy záróbeszámolót nem, csak szakmai
és pénzügyi részbeszámolót kell benyújtania az NKFI Hivatalhoz, amelyre vonatkozóan a döntést
követően külön tájékoztatást adunk.
2.
Amennyiben a kedvezményezett a projektje folytatására többlettámogatás iránti kérelmet
nyújt be, de e kérelem nem részesül támogatásban, úgy az utolsó mérföldkő megvalósításáról
szakmai és pénzügyi részbeszámolót, továbbá a projekt egészéről záróbeszámolót kell
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benyújtania az NKFI Hivatalhoz a támogatásról szóló döntés (értesítés) kézhezvételét követő
30 napon belül. Kivételt képez e rendelkezés alól az az eset, amikor a projekt (fizikai)
befejezésének határideje a többlettámogatás iránti kérelemről szóló döntést követő időpontra esik.
Ekkor a rész- és záróbeszámolót az eredetileg meghatározott határidőig, azaz a projekt befejezését
követő 30 napon belül kell benyújtani.
3.
Abban az esetben, ha a Kedvezményezett a projektje folytatására többlettámogatás iránti
kérelmet nem nyújt be, az utolsó mérföldkő megvalósításáról szóló szakmai és pénzügyi
részbeszámolót, továbbá a projekt egészéről szóló záróbeszámolót az eredetileg
meghatározott határidőig, azaz a projekt befejezését követő 30 napon belül kell benyújtania.
A határidő módosításához a Kedvezményezettek részéről intézkedés nem szükséges.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a támogatási szerződésekben és azok mellékleteiben rögzített egyéb
rendelkezések, amelyeket tehát nem érint a kiadott közlemény a továbbiakban is ugyanúgy
alkalmazandók.
Budapest, 2021. június 17.

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és
Innovációs Hivatal
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