Iktatószám: NKFIH-2883-2/2021.

KÖZLEMÉNY
A NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAPBÓL
A PIACVEZÉRELT KUTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS PROJEKTEK
TÁMOGATÁSA (2020-1.1.2-PIACI KFI) – ŐSZI FORDULÓ
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KERETÉBEN TÁMOGATOTT PROJEKTEK ESETÉBEN
AZ ELŐLEG FOLYÓSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK MÓDOSÍTÁSÁRÓL
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) a Nemzeti
Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból a „Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs
projektek támogatása (2020-1.1.2-PIACI KFI) – őszi forduló” pályázati felhívás keretében
finanszírozott projektek támogatására és végrehajtására kibocsátott támogatói okiratokat
(a továbbiakban: Támogatói Okiratok) a jelen közleményben foglaltak szerint egyoldalúan
módosítja az előlegek folyósításának szabályait illetően hivatkozva a Támogatói Okiratok
8.7. pontjára.
1.
A jelen közleményben bevezetett rendelkezések a Támogatói Okiratok
kedvezményezettjeire (a továbbiakban: Kedvezményezett) nézve enyhítő szabályokat rögzítenek a
Támogatói Okiratokban meghatározott rendelkezésekhez képest.
2.

A Támogatói Okiratok 3.9. pontja helyébe az alábbi 3.9. pont lép:

„3.9. Az első előlegrészlet összege a Kedvezményezett(ek) részére megítélt, 3.1. pont szerinti támogatás 65%ának megfelelő összeg. A 2020. év októberében megjelent pályázati felhívásra – az „őszi fordulóra” – benyújtott
támogatási kérelmek esetén az első előlegrészlet összege a Kedvezményezett(ek) részére megítélt, 3.1. pont szerinti
támogatás 27%-ának megfelelő összeg Az előleg első részletének igénylésére a Támogatói Okirat hatályba lépését
követően van lehetőség a 9. számú mellékletben meghatározott beszámolási időszakokra (munkaszakaszokra)
jutó előlegösszegeket tartalmazó – de összességében a 3.1. pont szerinti támogatás 65%-át, illetve a 2020. év őszi
fordulóra beadott támogatási kérelmek esetén támogatás 27%-át meg nem haladó összegű – előlegigénylések
benyújtásával. Az őszi fordulóra benyújtott támogatási kérelmek esetén a második előlegrészlet összege a 9. számú
mellékletben az első munkaszakaszra jutó támogatásból a 3.1. pont szerinti támogatás összegének 27%-át
meghaladó összeg, kiegészítve a 9. számú mellékletben a második munkaszakaszra jutó támogatás összegével.
Az őszi fordulóra benyújtott támogatási kérelmek esetén az előleg második részletének igénylésére
munkaszakaszonként van lehetőség külön-külön előlegigénylés benyújtásával (az első munkaszakaszra: az első
munkaszakaszra jutó támogatásból a 3.1. pont szerinti támogatás összegének 27%-át meghaladó összeg; a
második munkaszakaszra: a második munkaszakaszra jutó támogatás összege). Az előlegrészletek folyósításra
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az igénylés beérkezésétől számított 30 napon belül kerül sor a 3.10. pontban meghatározott eset kivételével. Az
előleg igénylése Kedvezményezettenként történik.”
3.

A Támogatói Okiratok 3.11. pontja helyébe az alábbi 3.11.1. és 3.11.2. pont lép:

„3.11.1.A soron következő munkaszakaszra járó előleg kifizetésének feltétele az azt megelőző
munkaszakaszokra vonatkozó szakmai és pénzügyi részbeszámolók Kezelő szerv általi elfogadása és a soron
következő munkaszakaszra vonatkozó előlegigénylés Kezelő szerv általi engedélyezése a 3.11.2. pontban rögzített
eset kivételével. A Kezelő szerv a soron következő előleg összeget az előlegigénylés jóváhagyásától számított 30
napon belül utalja át a Kedvezményezett(ek) részére.
3.11.2. Az őszi fordulóra benyújtott támogatási kérelmek esetén a második előlegrészlet kifizetésének feltétele az
előlegigénylés(ek) 3.12. pont szerinti benyújtása és annak(azoknak) a Kezelő szerv általi engedélyezése.”
4.
A Támogatói Okiratoknak és mellékleteiknek a jelen közleménnyel nem érintett
rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. A Támogatói Okiratokat és
mellékleteiket jelen közleményben foglaltakkal együtt kell alkalmazni és értelmezni.
5.
A jelen közleményben foglalt rendelkezéseket a közlemény – NKFI Hivatal
www.nkfih.gov.hu hivatalos honlapján való – közzétételét követő naptól kell alkalmazni.
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