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KÖZLEMÉNY
A NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAPBÓL
„EGYES KUTATÓI KIVÁLÓSÁG TÁMOGATÁSÁRA IRÁNYULÓ PÁLYÁZATI
FELHÍVÁSOK”
KERETÉBEN FINANSZÍROZOTT 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 mellékletben szereplő pályázati felhívások (a
továbbiakban: Pályázati felhívások) keretében finanszírozott projektek támogatására és
végrehajtására kötött támogatási szerződéseket és kibocsátott támogatói okiratokat (a
továbbiakban együttesen: Támogatási Szerződések) a jelen közleményben foglaltak szerint
egyoldalúan módosítja az előlegek folyósításának szabályait illetően.
1.
A jelen közleményben bevezetett rendelkezések a Támogatási Szerződések
kedvezményezettjeire (a továbbiakban: Kedvezményezett) nézve enyhítő szabályokat rögzítenek a
Támogatási Szerződésekben meghatározott rendelkezésekhez képest.
2.
A 2018. és 2019. évben meghirdetett Pályázati felhívások vonatkozásában a Támogatási
Szerződések mellékletét képező Teljesítési Feltételek (a továbbiakban: Teljesítési Feltételek)
szabályozza – több munkaszakaszban megvalósuló projektek esetén – a soron következő
munkaszakaszra igénybe vehető előleg kifizetésére vonatkozó feltételeket, amelyeket az NKFI
Hivatal a következők szerint módosít:
Amennyiben a jelen pontban meghatározott Pályázati felhívások keretében támogatott projekt több
munkaszakaszban valósul meg, a soron következő munkaszakaszra igénybe vehető előleg
kifizetésének feltétele – amennyiben az előleg folyósításának egyéb, a jogszabályokban és a
Támogatási Szerződésekben rögzített feltételei fennállnak – az azt megelőző munkaszakaszra
vonatkozó szakmai és pénzügyi részbeszámolónak az NKFI Hivatalhoz – az 5. pont szerint – történő
benyújtása.
3.
A 2020. évben meghirdetett Pályázati felhívások esetében a Támogatási Szerződések 3.11.
pontja helyébe az alábbi 3.11. pont lép:
„3.11. A soron következő munkaszakaszra tervezett előleg az előző munkaszakasz részbeszámolójának Kezelő
szerv részére történő benyújtását követően folyósítható, a részbeszámoló benyújtásától (az Elektronikus Pályázati
Rendszerben (EPR) történt lezárásától) számított 30 napon belül.”
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4.
A Támogatási Szerződéseknek és mellékleteiknek a jelen közleménnyel nem érintett
rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. A 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 2021. január 01. és 2021. november 30.
napja közötti időszakban benyújtott és az Elektronikus Pályázati Rendszerben (EPR) lezárt szakmai
és pénzügyi beszámolók vonatkozásában kell alkalmazni. Ezen kívüli esetekben a Támogatási
Szerződések és mellékleteiknek a jelen közlemény közzétételének napján hatályos változatát kell
alkalmazni.
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 A közlemény által érintett, a kutatói kiválóság támogatására irányuló pályázati felhívások
listája
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