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1. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÉLJA
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: Támogató) a Nemzeti Kutatási,
Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal), mint kezelő szerv útján1
pályázatot hirdet „Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése” címmel. A
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból (a továbbiakban: NKFI Alap) meghirdetett
Felhívás célja a nemzetgazdaság számára különösen perspektivikus területeken olyan
tudásközpontok kialakítása, illetve fejlesztése, amelyek az egyes szakterületek kiemelkedő
tudományos csomópontjává válhatnak.
A Nemzeti Laboratórium a felfedező és a kísérleti megközelítésű kutatások új, nemzetközi
dimenziót nyitó, együttműködésen alapuló, intézményesülő, dinamikus színtere a kutatási
eredmények társadalmi, gazdasági, környezeti hasznosítására.
A Nemzeti Laboratórium fő célkitűzései:
• egy adott tématerület hazai szakmai műhelyeinek koncentrálása,
• jelentős globális problémákra nemzetközi szinten választ adni képes kompetenciák
fejlesztése,
• kutatási eredmények társadalmi, gazdasági, környezeti hasznosítása (tudástranszfer).

2. A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS
A támogatás forrása Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC.
törvény 1. melléklet LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap fejezet 9. (Nemzeti
Laboratóriumok Alaprész) cím.
A várható pályázati keretösszeg: 26,6 milliárd forint.2
Támogatás a rendelkezésre álló keret erejéig nyújtható, az NKFI Alap 2022. évi
programstratégiájának elfogadását követően.
A támogatásban részesülő támogatási kérelmek várható száma 8-10 darab. E szám indikatív
jellegű, a támogatást igénylők által igényelt és elnyert támogatás függvényében változhat.

A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: KFI tv.)
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. A Felhívás lebonyolításával, a támogatási
szerződés megkötésével, a támogatott projektek finanszírozásával, nyomonkövetésével és ellenőrzésével kapcsolatos
feladatokat az NKFI Hivatal látja el a tudományos kutatásról, fejlesztéséről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI.
törvény 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.
2 Figyelembe véve az NKFI Alap 2022. évi programstratégiájának tervezetét.
1
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3. JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK
3.1. Támogatást igénylők köre
Támogatási kérelem önállóan vagy konzorciumi formában nyújtható be.
A Felhívás vonatkozásában támogatást igénylő alatt a támogatási kérelemben meghatározott
projektet önállóan megvalósító kutató-tudásközvetítő szervezetet, vagy konzorciumi pályázat
esetén a megvalósításra szerveződő kutatási konzorcium vezetőjét (konzorciumvezető),
konzorciumi tag alatt e kutatási konzorciumban résztvevő további tagokat értjük. A támogatást
igénylő és a konzorciumi tagok (konzorciumi pályázat esetén) a továbbiakban együttesen
pályázó(k) vagy – támogató döntés esetén – kedvezményezett(ek).
Jelen Felhívásra támogatást igénylőként támogatási kérelmet nyújthatnak be a
Magyarországon székhellyel rendelkező jogi személyek az alábbiak szerint:
a) Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek közül az 551, 552, 559, 562, 563, 569,
599 GFO kóddal rendelkezők, amelyek a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.
törvény 1. számú mellékletében felsorolt államilag elismert, nem állami felsőoktatási
intézmények (egyházi vagy magán felsőoktatási intézmények) és amelyek a Szerződés
107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló́ 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági
rendelet3 (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) 2. cikk 83. pontja szerint
kutató-tudásközvetítő szervezetnek4 minősülnek.
b) Magyarországon székhellyel rendelkező költségvetési- és költségvetési rend szerint
gazdálkodó szervek közül a 311, 312, 322, 341, 342, 381, 382 GFO kóddal rendelkező
szervezetek.
c) Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és
Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyiségű vállalkozások, nonprofit
gazdasági társaságok és egyéb gazdasági szervezetek közül a 572, 573 GFO kóddal
rendelkezők, amelyek
HL L 187., 2014.6.26., 1. o.
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 közvetítő̋, 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 tevekénységeket is végez, a gazdasági
tevekénységek finanszírozását, a gazdasági tevekénységekkel járó́ költségek és az abból származó́ 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.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kutató-tudásközvetítő szervezetnek való́ minősülést az alapító́ okiratban foglaltakkal
ellenőrizzük.

3
4
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•
•
•

legalább egy lezárt, jóváhagyott, teljes (365 nap) üzleti évvel rendelkeznek (jelen feltétel
nem vonatkozik az állami tulajdonossal rendelkező gazdasági társaságokra),
kettős könyvvitelt vezetnek és
nem tartoznak a KATA hatálya alá.

Konzorciumi formában történő megvalósítás esetén a konzorcium tagja lehet:
d) Magyarországon székhellyel rendelkező nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek
közül az 551, 552, 559, 562, 563, 569, 599 GFO kóddal rendelkezők, amelyek a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. számú mellékletében felsorolt államilag
elismert, nem állami felsőoktatási intézmények (egyházi vagy magán felsőoktatási
intézmények), amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutatótudásközvetítő szervezetnek minősülnek.
e) Magyarországon székhellyel rendelkező költségvetési- és költségvetési rend szerint
gazdálkodó szervek közül a 311, 312, 322, 341, 342, 381, 382 GFO kóddal rendelkező
szervezetek.
f) Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és
Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyiségű vállalkozások, nonprofit
gazdasági társaságok és egyéb gazdasági szervezetek közül a 113, 114, 141, 572, 573
GFO kóddal rendelkezők, amelyek
• legalább egy lezárt, jóváhagyott, teljes (365 nap) üzleti évvel rendelkeznek (jelen feltétel
nem vonatkozik az állami tulajdonossal rendelkező gazdasági társaságokra),
• kettős könyvvitelt vezetnek és
• nem tartoznak a KATA hatálya alá.
Jelen Felhívásra kizárólag azok nyújthatnak be támogatási kérelmet Nemzeti
Laboratórium létrehozására és/vagy komplex fejlesztésére, akik:
•

a jelen Felhívás megjelentését megelőző két évben a Nemzeti Laboratóriumok Program
keretében Nemzeti Laboratórium/Kutatólaboratórium létrehozására a Nemzeti
laboratóriumok fejezeti kezelésű előirányzat terhére5 támogatásban részesültek, vagy

•

rendelkeznek az NKFI Hivatal által a Nemzeti Laboratóriumok Program keretében
kiadott kormányzati kutatási, fejlesztési és innovációs szakmai szempontú támogató
véleménnyel6.

5

A támogatás forrása a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet,
XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5.
Nemzeti Laboratóriumok alcím előirányzata, illetve a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020.
évi XC. törvény 1. melléklet, XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal fejezet, 2. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 5. Nemzeti Laboratóriumok alcím előirányzata.
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Konzorcium esetén a tagoknak a konzorcium létrehozására irányuló együttműködési
megállapodást kell kötniük legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásáig az NKFI Hivatal által
rendelkezésre bocsátott sablondokumentumnak megfelelően.
A konzorciumot a Támogató irányában a konzorciumi szerződésben konzorciumvezetőnek
kijelölt tag képviseli. A konzorcium tagja csak olyan szervezet lehet, amely a Felhívásban
meghatározott követelményeknek megfelel és támogatásban részesülhet (3.1. pont d)-f) alpont). A
konzorcium vezetője csak olyan szervezet lehet, amely a Felhívásban meghatározott
követelményeknek megfelel és támogatásban részesülhet (3.1. pont a)-c) alpont).! Nem lehet
konzorciumi tag a kizárólag projektmenedzsment feladatokat és/vagy a nyilvánosság
biztosításához kapcsolódó feladatokat ellátni kívánó szervezet.
A konzorciumi tagok száma és összetétele a támogatói döntés meghozataláig nem módosítható,
míg a megvalósítási időszakban csak különösen indokolt esetben, az NKFI Hivatal előzetes
hozzájárulásával van lehetőség módosításra.

3.2. A támogatási kérelem jogosultsági ellenőrzése során az érdemi vizsgálat
nélküli elutasítási indokok
Nincs lehetőség hiánypótlásra, így a támogatási kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül
ha:
1) a támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásakor nem rendelkezik az NKFI
Hivatal által a Nemzeti Laboratóriumok Program keretében kiállított szakmai támogató
véleménnyel, vagy a jelen Felhívás megjelentését megelőző két évben, a Nemzeti
Laboratóriumok Program keretében Nemzeti Laboratórium/Kutatólaboratórium
létrehozására vonatkozóan nem részesült támogatásban,
2) a Pályázati e-ügyintézés (a továbbiakban: EPTK) felületen, elektronikus úton benyújtott
9.1. pont szerinti nyilatkozat aláírása nem cégszerű vagy az aláírás nem felel meg a 9.1.
pontban meghatározott formai követelményeknek,
3) a pályázati csomagot nem a Felhívásban leírtak szerint nyújtották be,
4) a támogatást igénylő által igényelt támogatás összege nem éri el a minimálisan igényelhető
összeget,
5) a projekt tervezett végrehajtási időtartama nincs összhangban a Felhívás 4.3. pontjában
meghatározottakkal,
6) a támogatási kérelemben elvárt kötelező vállalások vállalása nem történt meg,
Az NKFI Hivatal által két körben meghirdetett „Nemzeti Laboratóriumok létrehozása és komplex fejlesztése”
szakmai véleménykérési felhívás (https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/palyazatok/aktualis-felhivasok/szakmaivelemeny) keretében kiállított támogatói szakmai vélemény.

6
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7) a támogatást igénylővel szemben a támogatási kérelem benyújtásakor valamely
jogszabályban, a Felhívásban vagy a Felhívás mellékletét képző pályázati útmutatóban
(továbbiakban: Útmutató) meghatározott kizáró ok áll fenn,
8) a támogatási kérelemben rögzített téves/valótlan/nem helyt álló adatok alapján történt a
támogatási kérelem (Útmutató szerinti) befogadása,
9) a támogatást igénylő az adott Nemzeti Laboratórium megvalósítására, fejlesztésére
vonatkozóan az RRF-2.3.1-21 kódszámú felhívás keretében támogatói döntésben
részesült.

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

3.4. Egyéb feltételek
A támogatásban részesített projekt megvalósítására a támogatási szerződés megkötéséig külön
konzorciumi együttműködési megállapodás megkötése szükséges, amelynek kötelezően, de nem
kizárólagosan tartalmaznia kell:
• Miért kívánnak a tagok konzorciumot létrehozni.
• Mi az a kihívás, aminek megoldására a konzorciumot létrehozó tagok szövetkeznek.
• Milyen kompetenciák kialakítása a cél.
• Melyek a konzorcium céljai a piaci hasznosítást illetően.
• Az együttműködés eredményeivel összefüggő szellemi tulajdonnal kapcsolatos
rendelkezéseket, ideértve a szellemi tulajdonjogok részesedési arányait és a hasznosítási
engedélyek esetleges ellenértékét is.
• A projekt eredményeinek publikálására vonatkozó egyeztetés rendjét.
• A tagok jogait és kötelezettségeit.
• A konzorcium működési rendjét, a támogatási szerződésben a kedvezményezetteket
terhelő kötelezettségek teljesítésének konzorciumon belüli részletszabályait.
• A tagságra vonatkozó rendelkezéseket.
• Ipari partnerekkel való együttműködés kialakítására és piaci hasznosításra vonatkozó
szabályozást.
• Konzorcium tagjainak közös EU Horizont Európa pályázati együttműködésének a
szabályozását.
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4. TÁMOGATÁSI KÉRELEMMEL KAPCSOLATOS RÉSZLETES
INFORMÁCIÓK
4.1. Támogatható tevékenységek bemutatása
A pályázat keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:
Önállóan támogatható tevékenységek
A. Alkalmazott (ipari) kutatás7
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, legalább napi 4 órában foglalkoztatott alkalmazottja van a
támogatási kérelem benyújtásakor. Ezt a feltételt a kedvezményezettnek az ipari kutatási
tevékenység teljes időtartama alatt teljesíteni szükséges.
Amennyiben a támogatást igénylő a saját alkalmazásában lévő foglalkoztatottja révén végez
alkalmazott kutatási feladatokat, úgy a támogatási kérelemben meg kell adni a foglalkoztatott
nevét, végzettségét, tudományos fokozatát, és csatolni szükséges a szakmai önéletrajzát.
Igénybe vett szolgáltatás esetén a szolgáltatást nyújtó vállalkozásnak kell megfelelnie a fenti
feltételnek az igénybe vett szolgáltatással arányos mértékben, úgy, hogy a csatolt tájékoztatás vagy
ajánlat mellékletét kell, hogy képezze az alkalmazott(ak) neve, végzettsége, tudományos fokozata
és a kutató(k) szakmai önéletrajza.
B.

Kísérleti fejlesztés8

C. Alapkutatás9
Alapkutatási tevékenységre az a támogatást igénylő nyújthat be támogatási kérelmet, amelynek a
támogatási kérelem benyújtásakor és a projekt megvalósítása alatt minimum 5 fő, a
projekt szakterületének megfelelő tudományterületen PhD fokozattal rendelkező, teljes
munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottja van.
Amennyiben a támogatást igénylő a saját alkalmazásában lévő foglalkoztatottja révén végez
alapkutatási feladatokat, úgy a támogatási kérelemben meg kell adni a foglalkoztatott nevét,
végzettségét/fokozatát, és csatolni szükséges a szakmai önéletrajzát.
Igénybe vett szolgáltatás esetén a szolgáltatást nyújtónak kell megfelelnie a fenti feltételnek úgy,
hogy a csatolt piacfelmérésben részt vevő által kiállított tájékoztatás vagy ajánlat mellékletét kell,
hogy képezze az alkalmazott(ak) neve, végzettsége, tudományos fokozata és a kutató(k) szakmai
önéletrajza.
7 A 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 85. pontja alapján.
8 A 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 86. pontja alapján.
9 A 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 84. pontja alapján.
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Önállóan nem támogatható tevékenységek
D.

Nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek (tájékoztatás)

E.

Iparjogvédelmi tevékenység

F.

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó és indokolt konferencia és kiállítás részvétel

G.

Közbeszerzési tevékenység

H.

Előzetes tanulmányok, tervek elkészítése és engedélyezése

I.

A kutatási infrastruktúrához feltétlenül szükséges épület építése, bővítése,
átalakítása, korszerűsítése, felújítása és a szükséges alap infrastrukturális
fejlesztések

J.

Piacra jutáshoz kapcsolódó tevékenységek

K.

Tárgyi eszköz beszerzése

L.

Immateriális javak beszerzése

M.

Terület-előkészítés

N.

Projekt koordinációs tevékenység

O.

Általános költségek

4.2. A támogatható tevékenységek támogatási kategóriák szerinti besorolása
A támogatás jogcíme a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi
LXXVI. törvény (a továbbiakban: KFI tv.) 29/A. § (2) bekezdése.
A Felhívás keretében nyújtott támogatás nem minősül uniós versenyjogi értelemben vett
állami támogatásnak, amennyiben a 3.1. pont a)-e) alpont szerinti támogatást igénylő a
651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerinti kutató-tudásközvetítő
szervezetnek minősül, továbbá:
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 tényleges teljes éves
kapacitásának 20 százalékát.
A Felhívás keretében nyújtott támogatás, amennyiben uniós versenyjogi szempontból állami
támogatásnak minősül, az alábbi támogatási kategóriák alatt nyújtható:
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Támogatható tevékenység

Támogatási kategória

A. Alkalmazott (ipari) kutatás
B. Kísérleti fejlesztés
C. Alapkutatás

•

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

•

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

•

380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet az 5.
§
8.
pontja
alapján
kutatási
infrastruktúrához nyújtott beruházási
támogatás vagy
380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet az 5.
§ 7. pontja alapján kutatás-fejlesztési
projekthez nyújtott támogatás vagy
380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §
1. pontja alapján regionális beruházási
támogatás
380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet az 5.
§
8.
pontja
alapján
kutatási
infrastruktúrához nyújtott beruházási
támogatás vagy
380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §
1. pontja alapján regionális beruházási
támogatás
380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet az 5.
§
8.
pontja
alapján
kutatási
infrastruktúrához nyújtott beruházási

D. Nyilvánosság biztosításához kapcsolódó
tevékenységek (tájékoztatás)
E. Iparjogvédelmi tevékenység
F. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó és
indokolt konferencia és kiállítás részvétel
G. Közbeszerzési tevékenység
H. Előzetes tanulmányok, tervek elkészítése
és engedélyezése
J. Piacra
tevékenységek

jutáshoz

kapcsolódó

N. Projekt koordinációs tevékenység
O. Általános költségek

K. Tárgyi eszköz beszerzése;
L. Immateriális javak beszerzése

•

•

•
I.

A kutatási infrastruktúrához feltétlenül
szükséges épület építése, bővítése,
átalakítása, korszerűsítése, felújítása és a
szükséges
alap
infrastrukturális •
fejlesztések
•

M. Terület előkészítés
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•

támogatás vagy
380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §
1. pontja alapján regionális beruházási
támogatás

A 651/2014/EU bizottsági rendelet 26. cikkének (1) bekezdése szerint a kutatási
infrastruktúrához nyújtott támogatás kutatási infrastruktúrák építésére vagy korszerűsítésére
irányul (ami azt jelenti, hogy a régit új technológiai lépéssel kell felváltani). A kutatási
infrastruktúrákat kutatási szervezetek (laboratóriumok, egyetemek, stb.) használhatják és azoknak
több felhasználó számára kell hozzáférést biztosítaniuk. Az eszközbeszerzésre irányuló
támogatható tevékenység esetében a kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás
támogatási kategória nem alkalmazható olyan eszközökre, amelyek specifikus gyártási
eszközökhöz kapcsolódnak. Továbbá a támogatott tevékenység olyan infrastruktúra
fejlesztéséhez kapcsolódhat, amely megfelel a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 91. pontja
szerinti kutatási infrastruktúra fogalomnak (azaz az infrastruktúra alapvetően a tudományos
közösség kutatási tevékenységeire szolgál, így több felhasználó számára nyílt, átlátható és
megkülönböztetésmentes módon hozzáférhető, és a felhasználók az infrastruktúra használatáért a
piaci árnak megfelelő díjat fizetik).
A támogatási kérelemben a pályázónak meg kell adnia az alábbi információkat:
a) Ki a kutatási infrastruktúra tulajdonosa?
b) Hány felhasználó szándékozik használni a kutatási infrastruktúrát?
c) Kik ezek a felhasználók?
d) Milyen kutatási tevékenységeket terveznek?
e) Külön elszámolást vezettek-e be a kutatásra és a termelésre vonatkozóan?
Továbbá a kedvezményezett a támogatással érintett infrastruktúra hasznos élettartama alatt
megfelelő módon köteles dokumentálni a támogatási kategória szabályainak való megfelelést:
a) Hány felhasználó használta a kutatási infrastruktúrát?
b) Kik ezek a felhasználók?
c) Milyen kutatási tevékenységeket végeztek?
d) Mennyi ideig használták?
e) Külön elszámolást vezettek-e be a kutatásra és a termelésre vonatkozóan?
Az uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokra vonatkozó szabályozás alkalmazása
szempontjából a támogatási kérelemben szereplő Nyilatkozatok vonatkozó pontjában foglalt
nyilatkozatot tekintjük irányadónak. A pályázónak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk
(1) bekezdése figyelembe vételével, amennyiben e pont alapján a támogatás csekély összegű
támogatásnak minősül, nyilatkoznia kell a részére és a vele a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2.
cikk (2) bekezdése szerinti kapcsolatban álló vállalkozások részére a támogatás odaítélésének
évében és az azt megelőző két pénzügyi évben Magyarországon nyújtott csekély összegű
támogatások támogatástartalmáról.
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4.3. A projekt végrehajtásához rendelkezésre álló időtartam
A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam minimum 12 - maximum 48 hónap10. A
projekt befejezésének legkésőbbi záró dátuma: 2026. október 31.
A projekt megvalósítása során legalább egy, legfeljebb négy mérföldkövet lehetséges tervezni. Egy
mérföldkő 12 hónapnak felel meg (csak a záró mérföldkő lehet kevesebb, mint 12 hónap).
A támogatási kérelem benyújtása előtt megkezdett projekthez kizárólag abban esetben
igényelhető támogatás, ha a projekt vonatkozásában nem kell alkalmazni az uniós állami
támogatási szabályokat, és a projektet a kérelem benyújtásáig fizikailag még nem fejezték be.

5. A
FINANSZÍROZÁSSAL
INFORMÁCIÓK

KAPCSOLATOS

ALAPVETŐ

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
A projekt megvalósításához előleg igényelhető11. Az összes igényelt előleg a támogatás maximum
100%-a lehet. Amennyiben a projekt több munkaszakaszban valósul meg, akkor a támogatás
(előleg) részletekben kerül folyósításra, 12 havonta.
Az előleg folyósításának ütemét és feltételeit a támogatási szerződés és mellékletei határozzák
meg. Az adott 12 hónapos időszakra járó előleg összege nem haladhatja meg az adott 12 hónapos
időszakra járó támogatás összegét.
A támogatás összege: támogatási kérelmenként az igényelhető támogatás összege minimum 1
milliárd Ft, maximum 10 milliárd Ft.

5.1. 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 támogatás tevekénységi körrel összefüggésben
elszámolható́ költségek
Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás esetén a támogatás maximális intenzitása az
Útmutató 1.3. pontjában foglaltak szerint alakul.

10

A megvalósítás időtartama szakmai indokok alapján az NKFI Hivatal előzetes jóváhagyásával hosszabbítható meg.
2022. évben a ténylegesen kifizethető előleg összege függ a 2022. évre vonatkozó elfogadott Programstratégiától.

11 A
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Támogatható
tevékenység

Elszámolható költségek köre

11. Immateriális javak

13. Műszaki berendezések, gépek,
járművek
14. Egyéb berendezések,
felszerelések
51. Anyagköltség
A. Alkalmazott (ipari)
kutatás
B. Kísérleti fejlesztés
C. Alapkutatás

52. Igénybevett szolgáltatások
53. Egyéb szolgáltatások
54. Bérköltség - kutató-fejlesztő
munkatárs
54. Bérköltség - technikus,
segédszemélyzet
55. Személyi jellegű egyéb
kifizetések - kutató-fejlesztő
munkatárs
55. Személyi jellegű̋ egyéb
kifizetések - technikus,
segédszemélyzet
56. Bérjárulékok- kutató-fejlesztő
munkatárs

Elszámolhatóság alapja
Az Útmutató 6.1.5.1. pontja
alapján.
Az Útmutató 6.1.5.2. pontja
alapján (kutató-tudásközvetítő
szervezet nem gazdasági
tevékenységének támogatása esetén).
Az Útmutató 6.1.4.1. pontja
alapján.
Az Útmutató 6.1.4.2. pontja
alapján (kutató-tudásközvetítő
szervezet nem gazdasági
tevékenységének támogatása esetén).
Az Útmutató 6.1.3.1. pontja
alapján.
Az Útmutató 6.1.2.1. pontja
alapján.
Az Útmutató 6.1.2.10. pontja
alapján.

Az Útmutató 6.1.1.1. pontja
alapján.

56. Bérjárulékok – technikus,
segédszemélyzet
Kizárólag a projekt szakmai megvalósításában közvetlenül részt vevő kutatók, fejlesztők,
technikusok, egyéb kisegítő személyzet, munkaviszony esetén munkaszerződés, közalkalmazotti
jogviszony esetén kinevezés, illetve közalkalmazott részére munkakörébe nem tartozó
többletfeladatra kötött keresetkiegészítésről szóló megállapodás, valamint megbízási jogviszony
esetén a megbízási szerződés szerinti bére/illetménye/megbízási díja, keresetkiegészítése és annak
járulékai, valamint személyi jellegű egyéb kifizetései (ide értve a törvényesen járó szabadság és
betegszabadság idejére járó juttatást is) és a munkaadót terhelő járulékok a projektben történő
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foglalkoztatás arányában, a végzett tevékenység mértékéig számolhatók el. A kutató, fejlesztő,
technikus személyek és egyéb kisegítő személyzet alapbére/illetménye/megbízási díja és annak
járulékai, valamint személyi jellegű egyéb kifizetései csak akkor számolhatók el, ha a
tevékenységük közvetlenül a projekt végrehajtásához kapcsolódik, amely a munkaköri leírásban
vagy a munkaszerződésben/kinevezésben/ megbízási szerződésben rögzítésre kerül.
Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás esetében igénybevett szolgáltatásként lehetőség
van szuperszámítógépes (HPC) szolgáltatások elszámolására.

II. De minimis jogcímen végzett tevékenységi körrel összefüggésben elszámolható költségek
De minimis támogatás hatálya alá tartozó tevékenységeknél a támogatás mértéke az összes
elszámolható költség 100%-a, azaz a támogatás maximális intenzitása12 100%.
Támogatható
tevékenység
D. Nyilvánosság
biztosításához
kapcsolódó
tevékenységek
(tájékoztatás)

Elszámolható költségek köre

Elszámolhatóság alapja/
Költségelszámolás módja

51. Anyagköltség
52. Igénybevett szolgáltatások
53. Egyéb szolgáltatások
52. Igénybevett szolgáltatások
53. Egyéb szolgáltatások

G. Közbeszerzési
tevékenység

54.
Bérköltség
egyéb
foglalkoztatott (közbeszerzéssel
foglalkozó személyzet)

Százalékos átalány az
Útmutató 6.3.1 pontja alapján.!

55. Személyi jellegű egyéb
kifizetések - egyéb foglalkoztatott
(közbeszerzéssel
foglalkozó
személyzet)
56.
Bérjárulékok
egyéb
foglalkoztatott (közbeszerzéssel
foglalkozó személyzet)

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.

12
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H. Előzetes
tanulmányok,
elkészítése
engedélyezése

tervek 52. Igénybevett szolgáltatások
és 53. Egyéb szolgáltatások
52. Igénybevett szolgáltatások
53. Egyéb szolgáltatások
54. Bérköltség - projektmenedzser
54.
Bérköltség
egyéb
foglalkoztatott
(projekt
adminisztrációs tevékenységével
összefüggő személyzet)
55. Személyi jellegű egyéb
kifizetések - projektmenedzser

N. Projekt
koordinációs
tevékenység

55. Személyi jellegű egyéb
kifizetések - egyéb foglalkoztatott
(projekt
adminisztrációs
tevékenységével
összefüggő
személyzet)
56.
Bérjárulékok
projektmenedzser

-

56.
Bérjárulékok
egyéb
foglalkoztatott
(projekt
adminisztrációs tevékenységével
összefüggő személyzet)
51. Anyagköltség

O. Általános költségek

52. Igénybevett szolgáltatások

E. Iparjogvédelmi
tevékenység

52. Igénybevett szolgáltatások

Az Útmutató 6.1.2.4. pontja
alapján.

53. Egyéb szolgáltatások

Az Útmutató 6.1.2.12. pontja
alapján.

F. Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó és indokolt 52. Igénybevett szolgáltatások
konferencia és kiállítás
részvétel

Az Útmutató 6.1.2.9. pontja
alapján.

J. Piacra
kapcsolódó

Az Útmutató 6.1.2.7. pontja

jutáshoz

52. Igénybevett szolgáltatások
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tevékenységek

alapján.

54.
Bérköltség
foglalkoztatott
munkatárs)

egyéb
(marketing

55. Személyi jellegű egyéb Az Útmutató 6.1.1.3. pontja
kifizetések - egyéb foglalkoztatott alapján.
(marketing munkatárs)
56.
Bérjárulékok
foglalkoztatott
munkatárs)

egyéb
(marketing

III. Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás jogcímen végzett tevékenységi
körrel összefüggésben elszámolható költségek
Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás esetén a támogatási intenzitás nem
haladhatja meg az ezen a jogcímen elszámolható költségek 50%-át, azaz a támogatás maximális
intenzitása 50%.
Támogatható
tevékenység

K. Tárgyi
beszerzése

Elszámolható költségek köre

Elszámolhatóság alapja

13. Műszaki berendezések, gépek,
járművek

Az Útmutató 6.1.4.1. pontja
alapján.
Az Útmutató 6.1.4.2. pontja
alapján (kutató-tudásközvetítő
szervezet nem gazdasági
tevékenységének támogatása esetén).

eszköz
14. Egyéb berendezések,
felszerelések

L. Immateriális javak
beszerzése

11. Immateriális javak

Az Útmutató 6.1.5.1. pontja
alapján.
Az Útmutató 6.1.5.2. pontja
alapján (kutató-tudásközvetítő
szervezet nem gazdasági
tevékenységének támogatása esetén).
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I. A kutatási
infrastruktúrához
feltétlenül szükséges
épület építése, bővítése,
átalakítása,
korszerűsítése, felújítása
és a szükséges alap
infrastrukturális
fejlesztések

16. Beruházás
12. Ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

M. Terület előkészítés

Az Útmutató 6.1.6. pontja
alapján.

Az Útmutató 6.1.6. pontja
alapján.

16. Beruházás

IV. Regionális beruházási támogatás jogcímen végzett tevékenységi körrel összefüggésben
elszámolható költségek
Regionális támogatás esetén a támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az egyes régiókban a
37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25. §-a szerinti regionális támogatási térkép szerint
meghatározott mérték.
a) Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Pest: mikro- és
kisvállalkozás 70%, középvállalkozás: 60%,
b) Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl: mikro- és kisvállalkozás 50%, középvállalkozás:
40%.
Nagyvállalkozás regionális beruházási támogatást nem vehet igénybe.

Támogatható
tevékenység

K. Tárgyi
beszerzése

Elszámolható költségek köre

Elszámolhatóság alapja

13. Műszaki berendezések, gépek,
járművek

Az Útmutató 6.1.4.1. pontja
alapján.
Az Útmutató 6.1.4.2. pontja
alapján (kutató-tudásközvetítő
szervezet nem gazdasági
tevékenységének támogatása esetén).

eszköz
14. Egyéb berendezések,
felszerelések
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L. Immateriális javak
beszerzése

I. A kutatási
infrastruktúrához
feltétlenül szükséges
épület építése, bővítése,
átalakítása,
korszerűsítése, felújítása
és a szükséges alap
infrastrukturális
fejlesztések
M. Terület előkészítés

11. Immateriális javak

16. Beruházás
12. Ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

Az Útmutató 7.1.5.1. pontja
alapján.
Az Útmutató 6.1.5.2. pontja
alapján (kutató-tudásközvetítő
szervezet nem gazdasági
tevékenységének támogatása esetén).

Az Útmutató 6.1.6. pontja
alapján.

Az Útmutató 6.1.6. pontja
alapján.

16. Beruházás

Az elszámolható költségek összetételének részletezését és az egyes költségtételek
elszámolhatóságának feltételeit az Útmutató 2.2., 6.1. és 6.2. pontjai tartalmazzák.
A bérjárulékok (56.) a hatályos jogszabályban (A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII.
törvény 2. §) foglalt mértékig számolhatók el.
A támogatási intenzitás – konzorciumi formában történő megvalósítás esetén – minden
konzorciumi tagra külön kerül megállapításra.

5.2. Az elszámolható költségek mértéke
Egy személynek ugyanazon időszakra vonatkozóan csak egy jogcímen számolható el személyi
jellegű költség.
A projekt tervezése során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában a következő
korlátozásokat szükséges figyelembe venni:
Mértéke a kutató-fejlesztő
munkatársak és a technikus,
segédszemélyzet személyi jellegű
ráfordításának (54. Bérköltség, 55.
Személyi jellegű egyéb kifizetések,
56. Bérjárulék) elszámolható

Tevékenységtípus
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költségére vetítve összesen
Átalány alapú elszámolás:
D.
G.
H.
N.
O.

Nyilvánosság
biztosításához
tevékenységek (tájékoztatás)
Közbeszerzési tevékenység
Előzetes tanulmányok, tervek
engedélyezése
Projekt koordinációs tevékenység
Általános költségek

kapcsolódó

elkészítése

és

pontosan 15%

5.3. Biztosítékok köre
Jelen Felhívás keretében támogatásban részesülő támogatási kérelmek esetében a Támogató
biztosíték rendelkezésre bocsátásától az Ávr. 84. § (1) bekezdés e) pontja alapján eltekint.

6. A PROJEKTBEN TETT VÁLLALÁSOK
6.1. Műszaki-szakmai eredmények:
A kötelezően megvalósítandó tájékoztatási tevékenységeken felül az alábbi vállalások kötelezőek.
Megvalósítandó
műszakiHazai partnerekkel fenntartott együttműködések száma
szakmai eredmény megnevezése

Az eredmény leírása

A projekt megvalósítási ideje alatt hazai partnerekkel
(egyetemek,
kutatóintézetek,
vállalkozások
stb.)
kialakított, illetve fenntartott együttműködések (például
együttműködési
megállapodások,
alvállalkozói
szerződések,
hasznosítási
szerződések,
spin-off
létrehozására irányuló együttműködések, közös KFI
projekt megvalósítása, stb.)

Kötelező vállalás

Megítélt támogatási összeget alapul véve, projektszinten:
milliárd forintonként legalább 3 db

Alátámasztó dokumentumok

Együttműködési megállapodás, szerződés, közös projekt
megvalósítást igazoló dokumentáció stb.

Az eredmény
dátuma

A projekt fizikai befejezése

teljesítésének

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
19(34)

Szöveg

Megvalósítandó
műszaki- Nemzetközi partnerekkel fenntartott együttműködések
szakmai eredmény megnevezése száma

Az eredmény leírása

A projekt megvalósítási ideje alatt nemzetközi
partnerekkel (egyetemek, kutatóintézetek, vállalkozások
stb.) kialakított, illetve fenntartott együttműködések
(például együttműködési megállapodások, alvállalkozói
szerződések, hasznosítási szerződések, közös KFI
projekt megvalósítása, stb.)

Kötelező vállalás

Megítélt támogatási összeget alapul véve, projektszinten:
milliárd forintonként legalább 3 db

Alátámasztó dokumentumok

Együttműködési megállapodás, szerződés, közös projekt
megvalósítást igazoló dokumentáció stb.

Az eredmény
dátuma

A projekt fizikai befejezése

teljesítésének

Benyújtott hazai és nemzetközi szellemi jogvédelmi
Megvalósítandó
műszakibejelentések, valamint szerzői jogi védelem alá tartozó
szakmai eredmény megnevezése
szoftverek száma

Az eredmény leírása

A kedvezményezett által a projekt megvalósítási ideje
alatt bejelentett hazai és nemzetközi iparjogvédelmi
oltalmak
(szabadalom,
használati
mintaoltalom,
formatervezési
mintaoltalom,
növényfajta-oltalom,
védjegy) száma, valamint kifejlesztett, szerzői jogi
védelem alá tartozó szoftverek száma

Kötelező vállalás

Megítélt támogatási összeget alapul véve, projektszinten:
milliárd forintonként legalább 1 db

Alátámasztó dokumentumok

Jogosult szervezet által adott visszaigazolás a
bejelentésről, szoftver meglétét igazoló dokumentáció

Az eredmény
dátuma

A projekt fizikai befejezése

teljesítésének

Megvalósításba bevont PhD hallgatók és fiatal kutatók
Megvalósítandó
műszaki(PhD fokozat megszerzését követő legfeljebb 7 év)
szakmai eredmény megnevezése
létszáma
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Az eredmény leírása

A Nemzeti Laboratórium K+F tevékenységébe bevont
PhD-képzésben/fokozatszerzési eljárásban részt vevők
és fiatal kutatók (PhD fokozat megszerzését követő
legfeljebb 7 év).

Kötelező vállalás

Megítélt támogatási összeget alapul véve, projektszinten:
milliárd forintonként legalább 4 fő

Alátámasztó dokumentumok

A PhD hallgatói jogviszony igazolása, szerződés,
kinevezési okirat, FTE kimutatás, stb.

Az eredmény
dátuma

A projekt fizikai befejezése

teljesítésének

kedvezményezett részvételével megvalósuló, a Nemzeti
Laboratórium kutatás-fejlesztési programjához illeszkedő
Megvalósítandó
műszakiEU Horizont Európa keretprogramjában, illetve egyéb
szakmai eredmény megnevezése
bilaterális,
multilaterális
nemzetközi
pályázati
programokra benyújtott pályázatok száma
EU Horizont Európa program, illetve egyéb bilaterális,
multilaterális nemzetközi pályázati program keretében a
Az eredmény leírása
projekt megvalósítási ideje alatt a kedvezményezett
részvételével benyújtott pályázatok száma.
Megítélt támogatási összeget alapul véve, projektszinten:
Kötelező vállalás
milliárd forintonként legalább 1 db
Formai befogadást vagy elutasítást visszaigazoló
Alátámasztó dokumentumok
dokumentum
Az eredmény teljesítésének
A projekt fizikai befejezése
dátuma
Megvalósítandó
műszakiQ1-es vagy azzal ekvivalens értékű cikkek száma
szakmai eredmény megnevezése
A projekt megvalósítási időszaka alatt a Nemzeti
Laboratórium tevékenységeihez kapcsolódó, annak
Az eredmény leírása
eredményeiről publikált vagy publikálásra előkészített
cikkek.
Kötelező vállalás

Megítélt támogatási összeget alapul véve, projektszinten:
milliárd forintonként legalább 2 db

Alátámasztó dokumentumok

Publikált vagy publikálásra előkészített cikkek

Az eredmény
dátuma

A projekt fizikai befejezése

teljesítésének
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A Nemzeti Laboratórium eredményeinek gazdasági,
Megvalósítandó
műszakitársadalmi,
környezeti
hasznosulását
bemutató
szakmai eredmény megnevezése
tanulmány

Az eredmény leírása

A projekt megvalósítási időszakában a Nemzeti
Laboratórium által elért kutatás-fejlesztési eredmények
gazdasági, társadalmi, környezeti hasznosulásának,
hasznosítási lehetőségeinek bemutatása.
Értékeli a Nemzeti Laboratórium működésének
hatékonyságát, eredményességét, fejlesztendő pontjait,
amelyekre egyben ajánlásokat is megfogalmaz.

Kötelező vállalás

1 db tanulmány elkészítése

Alátámasztó dokumentumok

Elkészült tanulmány

Az eredmény
dátuma

A projekt fizikai befejezése

teljesítésének

6.2. A projekt megvalósítással kapcsolatos további szakmai elvárások:
a) A Nemzeti Laboratóriumok tevékenységével szembeni kötelező elvárás:
• nemzetközi szintű tevekénységek előkészítése, megvalósítása;
• inter-, és transzdiszciplináris tudományos és technológiai kihívásokat célzó kutatások
megvalósítása;
• a doktori hallgatók és fiatal kutatók kutatásokban való részvételének biztosítása, ezáltal
a kutatói utánpótlás helyzetének erősítése;
• a kutatások eredményeinek társadalmi, gazdasági, környezeti hasznosítása, az ezeket
célzó kezdeményezések;
• más KFI szereplőkkel történő új együttműködések megteremtése, korábbi
együttműködési kapcsolatok folytatása, tevékenységek bővítése;
• nemzetközi kutatói közösségbe történő beágyazottság erősítése;
• a kedvezményezett tudományos produktivitásának javítása.
b) Nemzeti Laboratóriumok hatékony és eredményorientált megvalósításának szakmai
támogatása érdekében kialakításra került KFI szakpolitikai programirányítási rendszer,
amelynek elemei és intézkedései a Nemzeti Laboratóriumok számára kötelezően
alkalmazandók. Ennek keretében a Nemzeti Laboratóriumnak működtetnie kell a
Projektirányító Testületét, amelynek fő feladata a szakmai és pénzügyi előrehaladás
ellenőrzése.
A programirányítási rendszer működését – beleértve a Projektirányító Testületet is –
ügyrendek szabályozzák, amelyek elérhetők a www.nkfih.gov.hu weboldalon.
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c) A Nemzeti Laboratóriumok Program eredmény elvárásainak sikeres megvalósítása érdekében
a Nemzeti Laboratóriumot megvalósító intézménynél – konzorcium esetén legalább a
konzorciumvezetőnél – kötelező egy önálló projektszervezet kialakítása a Nemzeti
Laboratórium feladatainak támogatására.
Konzorciumi megvalósítás esetén a konzorciumvezetőnél, valamint azon konzorciumi
tagoknál, akik részére a megítélt támogatási összeg eléri az 500 millió Ft szükséges legalább
egy fő főállású, a projektért felelős munkavállaló alkalmazása, akinek szakmai tevékenységét a
Nemzeti Laboratórium szakmai vezetője felügyeli. Az 500 millió Ft alatti megítélt
támogatással rendelkező konzorciumi tagok esetében is szükséges projektért felelős
munkavállaló alkalmazása, azonban elfogadható részmunkaidős foglalkoztatás is.
A kialakítandó projektszervezet vonatkozásában elvárás a jogi, gazdasági, üzleti,
iparjogvédelmi és menedzsment szaktudás és kompetencia biztosítása.
d) A Nemzeti Laboratóriumnak hozzá kell járulnia Magyarország Kutatási, Fejlesztési és
Innovációs Stratégia (2021 – 2030) céljainak megvalósulásához.
e) A Nemzeti Laboratóriumnak illeszkednie kell a 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó
Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában 13 (S3) meghatározott nemzetgazdasági vagy
horizontális prioritások valamelyikéhez:
Nemzetgazdasági prioritások:
• Élvonalbeli technológiák
• Egészség
• A gazdaság digitalizációja
• Energia, klíma
• Szolgáltatások
• Erőforrás-hatékony gazdaság
• Mezőgazdaság, élelmiszeripar
• Kreatív ipar
Horizontális prioritások
• Képzés, oktatás
• Közszféra és egyetemek innovációja.
Minimum 1 db prioritás tartalmához és céljaihoz való illeszkedés szükséges a támogatást igénylő
részéről. A kiválasztott prioritáshoz vagy prioritásokhoz való kapcsolódást a támogatási
kérelemben kötelezően jelölni szükséges és szövegesen is indokolni kell.

https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/nemzeti-intelligens/nemzeti-intelligens-szakosodasi-strategia-2021-2027
https://www.s3.nkfih.gov.hu/

13
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6.3. Monitoring mutató:
A kedvezményezettek részéről Magyarország Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Stratégiájában
(2021–2030) és a 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó Nemzeti Intelligens Szakosodási
Stratégiában (S3) foglaltak teljesülésének nyomon követése érdekében kötelező éves
adatszolgáltatás biztosítása az alábbi mutatókat érintően.
Mutató neve

Definíciója

Mértékegysége

A támogatott kutatási és fejlesztési berendezések
teljes beszerzési értéke. A K+F berendezés
magában foglal minden olyan felszerelést és
RCO08 A kutatási és
eszközt, amelyet közvetlenül K+F tevékenység
innovációs
végzésére használnak. Nem tartoznak ide pl. a
berendezések
kísérletekben vagy egyéb kutatási tevékenységben
névleges értéke
felhasznált vegyi anyagok, vagy egyéb
fogyóeszközök.
A mutatót megyei bontásban szükséges megadni.

millió Ft
(elszámolható
költségek listáján
szereplő eszközök,
gépek, műszaki
berendezések,
egyedi tervezésű és
előállítású célgépek
költségeinek
aggregált összege
forintban)

Azon vállalkozások száma, amelyek kutatási
szervezetekkel közös kutatási projektekben
vesznek részt. A K+F tevékenységekben való
együttműködés lehet új vagy már létező és
legalább a támogatott projekt időtartama alatt
RCO10
Kutatást fenn kell állnia. Az indikátor magában foglalja a
végző szervezetekkel közös kutatási projektekben való aktív részvételt,
együttműködő
de nem fedi el az olyan szerződéses
vállalkozások
megállapodásokat, amelyek nem a támogatott
projektben
való
aktív
együttműködésre
irányulnak. Mind a konzorciumi partnerként
mind a KFI szolgáltatást nyújtó beszállítóként
közreműködő vállalatokat szükséges megadni.
A mutatót megyei bontásban szükséges megadni.

db

RCR05
Vállalkozáson belüli
innovációs
tevékenységet
folytató kkv-k
RCR06
Benyújtott
szabadalmi
bejelentések

A tervértékbe azokat a vállalkozásokat kell leadni,
amelyek az RCO10 mutatóban leadott
vállalkozások közül KKV-nak minősülnek.
A mutatót megyei bontásban szükséges megadni.

db

A benyújtott a támogatott projekt eredményeként
keletkezett szabadalmi kérelmek száma. A
kérelem végleges elbírálása nem követelmény. A

db
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támogatott
projektnek
egyértelműen
azonosíthatóan kell hozzájárulnia ahhoz a
szabadalomhoz, amely tekintetében a bejelentést
benyújtják. A mutató a benyújtott és
lajtsromszámmal ellátott szabadalmi kérelmeket
érinti – más szellemi tulajdonhoz kapcsolódó
védettségi formákat nem.
A mutatót megyei bontásban szükséges megadni.
A szakmai rész- és záróbeszámolókban, valamint a szakmai fenntartási beszámolóban a
kedvezményezett köteles nyilatkozni a megvalósítási időszakra és a fenntartási időszakra vállalt
kötelező vállalások és a monitoring mutatók teljesüléséről, és köteles indokolni a céloktól való
eltéréseket.

7. FENNTARTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A támogatást igénylőnek 3 év fenntartási kötelezettsége van, amennyiben a projekt keretében
kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás, vagy regionális beruházási támogatás keretében
infrastruktúrát hoz létre vagy korszerűsít.
A fenntartási kötelezettsége keretében a kedvezményezettnek vállalnia kell, hogy a kutatási
infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás, vagy regionális beruházási támogatás keretében létrehozott
vagy korszerűsített infrastruktúrát a projekt támogatási szerződésben rögzített fizikai befejezési
időpontját követő 3. naptári év végéig fenntartja és üzemelteti.

8. TÁMOGATÁSI KÉRELMEK KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMAI
A projektkiválasztás folyamata magában foglalja a www.palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető
online pályázati kitöltő programmal elkészített támogatási kérelmek benyújtásától a végső
döntésről szóló értesítésig tartó lépéseket.
A befogadási feltételeknek és jogosultsági értékelésnek (amelyre vonatkozó további információkat
az Útmutató 7. pontja tartalmazza) megfelelt támogatási kérelmek közül a támogatásra javasolt
projektek az innovációs és technológiai miniszter által meghatározott programirányítási rendszer
keretében, szakmai értékelés alapján kerülnek kiválasztásra.
A pályázati kiírásban rögzített tartalmi ellenőrzési és értékelési szempontok alapján a
pályaműveket először anonim szakértők véleményezik, értékelik. Az értékelések összesítését és az
alábbiakban részletezett kockázatelemzést követően a Szakmai Tanácsadó Bizottság és a Nemzeti
Laboratóriumok Felügyelő Testületének tagjai a pályázati kiírásban foglalt kritériumok figyelembe
vételével értékelik és rangsorolják a pályaműveket és döntési javaslatot tesznek az Innovációs és
Technológiai Minisztérium, mint döntéshozó számára.
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Nem támogatható az a kérelem, amely az értékelési előfeltételeken (1.1.-1.5.) belül
megadott előfeltételek bármelyikének nem felel meg („Nem” értékelést kap) vagy
amelynél a megítélt összes pontszám nem éri el az 50 pontot. Az 50 pont elérése nem jelenti
automatikusan a támogatás megítélését!
A fenti szempontoknak megfelelt támogatási kérelmek a támogatási kérelmek értékelési
szempontjai alapján felállított rangsor és a forrás rendelkezésre állása figyelembevételével
kerülnek támogatásra.
1.) Értékelési előfeltételek

Megfelelt

1.1.

A kérelem jól meghatározott, világos célkitűzéssel rendelkezik, és
összhangban van a Felhívás céljával.

igen/nem

1.2.

A projektben vállalt feladatok költségvetése reális.

igen/nem

1.3.

A tervezett projekt hozzájárul a 2021-2027 közötti időszakra
vonatkozó Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (S3) céljainak
megvalósulásához.

igen/nem

1.4.

Amennyiben a támogatási kérelemben rögzítettek eltérnek a szakmai igen/nem/nem
vélemény iránti kérelemben rögzítettektől, az eltérés indoka
releváns
bemutatásra került, amely alapján az eltérés szakmailag megalapozott.

1.5.

A pályázó(k) a tervezett KFI tevékenység végrehajtására szakmai
szempontból alkalmasak. A konzorcium valós együttműködésen alapul
(konzorciumi kérelem esetén).

igen/nem

2.) Értékelési szempontok

Érték
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2.) Értékelési szempontok

Érték

A tervezett tevékenységek szakmai megalapozottsága és
hozzájárulása
a
Nemzeti
Laboratóriumok
Program
célkitűzéseinek eléréséhez.
Az egyes részértékelési szempontokra adható pontszámok:
2.1.

•
•
•

2.2.

A projekt tervezett tevékenységei szakmailag megalapozottak és a Program
célkitűzéseinek eléréséhez való hozzájárulása jelentős mértékű: 10 pont.
A projekt tervezett tevékenységei szakmailag megalapozottak és a Program
célkitűzéseinek eléréséhez való hozzájárulása közepes mértékű: 5 pont.
A projekt tervezett tevékenységei szakmailag nem megalapozottak és/vagy a
Program célkitűzéseinek eléréséhez való hozzájárulása nem került
bemutatásra vagy alacsony mértékű: 0 pont.

70

Nemzetközi szintű tevekénységek előkészítése, megvalósítása.

0/5/10

Inter-, és transzdiszciplináris tudományos és technológiai kihívásokat
célzó kutatások megvalósítása.

0/5/10

A doktori hallgatók és fiatal kutatók kutatásokban való részvételének
biztosítása, ezáltal a kutatói utánpótlás helyzetének erősítése.

0/5/10

A kutatások eredményeinek társadalmi, gazdasági,
hasznosítása, az ezeket célzó kezdeményezések.

környezeti

0/5/10

Más KFI szereplőkkel történő új együttműködések megteremtése,
korábbi együttműködési kapcsolatok folytatása, tevékenységek
bővítése.

0/5/10

Nemzetközi kutatói közösségbe történő beágyazottság erősítése.

0/5/10

A kedvezményezett tudományos produktivitásának javítása.

0/5/10

A
támogatási
megalapozottsága.

kérelem

költségvetése,

költségek

30

A költségterv megalapozott és releváns szöveges indoklást is tartalmaz.

30

A költségterv megfelelően bemutatásra került, de szöveges indoklással
nem kellőképpen alátámasztott.

15
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2.) Értékelési szempontok

Érték
0

A költségterv hiányos és/vagy nem került szövegesen indoklásra.
Összes pontszám:

100

Az NKFI Hivatal a szakmai tartalom értékelésén túlmenően kockázatelemzést is végez. A
jelentős kockázatú projektek elutasításra kerülnek. Kockázatelemzési szempontok:
1) A projekt megvalósítása szempontjából vizsgálandók a pályázóval/pályázókkal szemben
vezetett végrehajtási eljárások.
2) A projekt költségvetése esetében vizsgálandó szempontok:
a) a bérköltségek reális tervezettsége, humánerőforrás kapacitás gazdálkodás;
b) az árajánlatot adó szervezet alkalmassága a K+F szolgáltatás elvégzésére;
c) a pályázó(k) és az árajánlatot adó/szállító székhelye, telephelye, fióktelepe vagy
tulajdonosai között közvetlen vagy közvetett egyezés áll fenn;
d) a költségvetés nem került megfelelő mértékben árajánlatokkal alátámasztásra;
e) a saját forrás magánszeméllyel, különös tekintettel külföldi magánszeméllyel vagy
külföldi vállalkozással kötött kölcsönszerződés alapján biztosított.
3) A pályázóval/pályázókkal, a pályázó(k) tulajdonosával, a pályázó(k) vezető
tisztségviselőjével vagy a projektvezetővel szemben olyan körülmény merül fel, amely
veszélyezteti a projekt eredményes megvalósítását vagy szabályszerű lebonyolítását,
beleértve a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését is.
4) A támogatási kérelem valótlan adatokat tartalmaz.
Amennyiben a jelentős kockázat a támogatási döntést követően, de a támogatási jogviszony
létrejöttét megelőzően vagy a projekt megvalósítása során merül fel, az NKFI Hivatal elállhat a
támogatási jogviszony létrehozásától, illetve (folyamatban lévő projekt esetén) a támogatási
jogviszony megszüntetéséről dönthet.
A meghozott döntés tartalma:
§
§
§

Támogatás
Támogatás - csökkentett mértékkel
Támogatás - csökkentett mértékkel és feltételesen
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§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

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
Elutasítás - tartaléklistáról támogatható csökkentett mértékkel
Elutasítás - tartaléklistáról támogatható csökkentett mértékkel és feltételesen
Elutasítás - tartaléklistáról támogatható csökkentett összköltséggel
Elutasítás - tartaléklistáról támogatható csökkentett összköltséggel és feltételesen
Elutasítás - tartaléklistáról támogatható csökkentett összköltséggel és mértékkel
Elutasítás - tartaléklistáról támogatható csökkentett összköltséggel, mértékkel és
feltételesen

Amennyiben a támogatás európai uniós versenyjogi értelemben állami támogatásnak
minősül, a támogatási döntés kizárólag a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs
Alap működtetésének és felhasználásának szabályairól szóló 380/2014. (XII. 31.) Korm.
rendelet releváns módosításának hatályba lépését követően hozható meg.
Az NKFI Hivatal a döntést követő tizenöt munkanapon belül tájékoztatást küld a döntésről
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 támogatási kérelmek benyújtásának módja és helye
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 az alábbiak szerint kell aláírni:
a. az aláírásra jogosultnak minősített tanúsítványon alapuló, legalább fokozott biztonságú
elektronikus aláírással kell azt ellátnia, vagy
b. az aláírásra jogosultnak azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással
(AVDH) kell azt aláírnia. Az AVDH szolgáltatás ingyenesen elérhető, azonban Ügyfélkapu
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regisztrációhoz kötött. (Az AVDH szolgáltatás a következő linken érhető el:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes).
Amennyiben a támogatási kérelemben rögzítettek eltérnek a szakmai véleményben leírtaktól, úgy
az eltérésekről az indoklást a támogatási kérelemmel egyidejűleg szükséges benyújtani az EPTK
felületen. Az NKFI Hivatal az indoklások elfogadásáról a tartalmi értékelés során dönt. Az
indoklás hiánya miatt a támogatási kérelem elutasítható.
A támogatási kérelmet kizárólag az EPTK felületen lehet benyújtani, sem a támogatási kérelmet,
sem a nyilatkozatot nem szükséges papír alapon eljuttatni az NKFI Hivatalhoz.

9.2. Tájékoztatás a Felhívással kapcsolatosan
A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban információk az NKFI Hivatal hivatalos
honlapján (http://nkfih.gov.hu/) találhatóak meg.
További felvilágosítás
ügyfélszolgálatán:

kérhető

e-mailben

és

telefonon

az

NKFI

Hivatal

pályázati

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 támogatási kérelmek benyújtásának határideje
A támogatási kérelmek (elektronikus)
2022. június 15. 12:00-ig lehetséges.

benyújtása

a

kitöltő

program

élesítésétől14

A támogatói döntés várható időpontja: 2022. III. negyedév (az NKFI Alap 2022. évi
programstratégiájának elfogadását követően).

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 vagy a pályázat lezárása 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.

14

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

SORÁN

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

Megjegyzés
TAGONKÉNT

Árajánlatok.

Az Útmutató 8.2. pontjában
rögzítettek szerint.

Kitöltött szakmai megalapozó dokumentum.
Meghatalmazás, amennyiben a dokumentum(ok) nem a pályázó
törvényes képviselője által kerülnek aláírásra.

TAGONKÉNT
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Cégnyilvántartásban szereplő szervezetek kivételével a
pályázó hivatalos képviselőjének (a benyújtást megelőző) 90
napnál nem régebbi[1] 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 szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet
2021. Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, a
veszélyhelyzet időtartama alatt a fent jelzett aláírás minta kiváltható
az alábbi dokumentumokkal:
a támogatási igény benyújtásának napjától számított 90 napnál
nem régebbi aláírás mintának a támogatást igénylő általi, a
benyújtását megelőző 30 napnál nem régebben hitelesített
másolata valamint a támogatást igénylő nyilatkozata arról, hogy
az abban foglaltakban változás nem történt vagy

AVDH szolgáltatással
hitelesített, a kérelem
elektronikus benyújtását
hitelesítő Nyilatkozat
benyújtása esetén

érvényes személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány
támogatást igénylő képviselője által, a támogatási igény
benyújtását megelőző 30 napnál nem régebben hitelesített
másolata.

[1]

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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Szöveg

Költségvetési szervek és a cégnyilvántartásban szereplő
szervezetek kivételével:
• a pályázó létesítő okiratának, alapító okiratának vagy
jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét
igazoló okiratának 90 napnál nem régebbi15, hatályos
eredeti példánya, vagy az eredeti példány hitelesített
másolata,
• vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy létesítő okirata,
alapító okirata vagy jogszabályban meghatározott
nyilvántartásba vételét igazoló okirata 3 évnél nem
régebben benyújtott támogatási kérelemhez került
csatolásra és az abban foglalt adatokban változás nem
történt.

TAGONKÉNT

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel
elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, a veszélyhelyzet
időtartama alatt a fent jelezett okirat kiváltható az alábbi
dokumentummal:
• a pályázó szervezet a támogatási igénye benyújtásának
napjától számított 90 napnál nem régebbi létesítő
okiratának16, alapító okiratának vagy jogszabályban
meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okiratának
támogatást igénylő általi, a támogatási igény benyújtását
megelőző 30 napnál nem régebben hitelesített másolata.
Aláírt konzorciumi együttműködési megállapodás a támogatási
kérelem benyújtására.17
A projektvezető szakmai önéletrajza.

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.
16 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.
17 Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában a támogatást igénylőnek rendelkezésére áll a projekt
megvalósítására irányuló részletes, aláírt konzorciumi megállapodás, annak benyújtása is elfogadható.
15
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Szöveg

Alapkutatási tevékenység megvalósítása esetén a kutatásban
résztvevő minimum 5 fő (a projekt szakterületének megfelelő
tudományterületen) PhD fokozattal rendelkező foglalkoztatott
végzettségét alátámasztó szakmai önéletrajzok.

TAGONKÉNT

Ipari kutatási tevékenység megvalósítása esetén a kutatásban
résztvevő minimum 2 fő (a projekt szakterületének megfelelő
tudományterületen) MA/Msc fokozatú diplomával rendelkező
foglalkoztatott végzettségét alátámasztó szakmai önéletrajzok.

TAGONKÉNT

11. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MELLÉKLETEI
I.

II.

Általános Pályázati Útmutató a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból
meghirdetett, Nemzeti Laboratóriumok támogatás nyújtására irányuló, 2022-2.1.1-NL
kódszámú pályázati felhíváshoz
Szakmai megalapozó dokumentum sablon

III.

Támogatási Szerződés (minta)

IV.

Nyilatkozat létesítő okirat 3 éven belüli benyújtásáról

V.

Nyilatkozat aláírás minta 3 éven belüli benyújtásáról

VI.
VII.

Konzorciumi együttműködési megállapodás sablon a támogatási kérelem benyújtására
Tájékoztató a KKV minősítéshez

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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