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részletszabályokat és kiegészítő információkat a Felhívás mellékletét képező, 11. pontban felsorolt
dokumentumok tartalmazzák. Kérjük, hogy a támogatási kérelmet ezek figyelembevételével
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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 1 a Nemzeti
Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból (a továbbiakban: NKFI Alap) meghirdetett pályázati
felhívások célja, hogy kiszámítható forrást biztosítsanak a magyar gazdaság innovációjának
ösztönzésére, és lehetővé tegyék a gazdaság és a társadalmi élet területein hasznosuló kutatásfejlesztés erősítését, a hazai és külföldi kutatási eredmények hasznosítását, az innovációs
infrastruktúra és annak körébe tartozó szolgáltató tevékenységek fejlesztését.
E célkitűzések megvalósításának érdekében kerül meghirdetésre a jelen Felhívás „A magyarkoreai alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel
támogatása” címmel.
A Felhívás célja:


a magyar-koreai kutatás-fejlesztési együttműködések ösztönzése,



a magyar vállalatok piacképességének növelése,



a magyar szerepvállalás erősítése nemzetközi szinten,



a kutatói és ipari szféra KFI együttműködésének ösztönzése innovatív piac-közeli
projektek támogatásával,



nemzetközi K+F projektekben való részvétel hazai hasznosulásának elősegítése.

Az alábbi tudomány- és technológiai területek élveznek prioritást:
 Lézertechnológia
 Nanotechnológia
 Orvosbiológia
 Környezetbarát energia,
 IKT.
A program alapvető célkitűzése a kölcsönös szakmai előnyökre építkező, versenyképes magyarkoreai kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása. A projekteknek egyértelmű
1 A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: KFItv.)
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 támogatói okirat kibocsátásával, a támogatott projektek finanszírozásával,
nyomonkövetésével és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat az NKFI Hivatal látja el a KFItv. 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. Ennek keretében az NKFI Hivatal
önállóan jár el a Felhívás lebonyolítását és a létrejövő támogatási jogviszonyt érintő ügyekben, beleértve a jelen
Felhívástól való eltérések – kivételesen, különösen indokolt, egyedi esetben történő – engedélyezését is.
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versenyelőnyt és hozzáadott értéket kell képviselniük. A kétoldalú támogatás koreai oldalról a
Koreai Köztársaság Tudományos és Infokommunikációs Minisztérium (Ministry of Science and
ICT, MSIT) és a koreai National Research Foundation (NRF), mint végrehajtó szervezet által
kiírt pályázaton keresztül, magyar részről az Innovációs és Technológiai Minisztérium és az
NKFI Hivatal jelen pályázati programján keresztül valósul meg.
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 2. (Innovációs
Alaprész) címe.
Várható pályázati keretösszeg: 360 millió forint2.
Támogatás a rendelkezésre álló keret erejéig nyújtható.
A támogatásban részesülő támogatási kérelmek várható száma 4-5 darab. E szám indikatív jellegű,
a támogatást igénylők által igényelt és elnyert támogatás függvényében változhat.
3. JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK
3.1. Támogatást igénylők köre
A projekt legalább egy magyar és egy koreai partner előzetesen egyeztetett nemzetközi
konzorciumi együttműködésével valósulhat meg.
Jelen Felhívásra támogatási kérelem önállóan és konzorcium formájában is benyújtható.
Az értékelés során magyar részről prioritást élveznek azok a pályázatok, melyekben
kutatóintézeti/felsőoktatási intézmény és vállalkozás/ipari szereplő is bevonásra kerül.
A Felhívás vonatkozásában támogatást igénylő alatt (önálló pályázat esetén) a támogatási
kérelemben meghatározott projektet megvalósítani kívánó magyar partnert, illetve (konzorciumi
pályázat esetén) a támogatási kérelemben meghatározott projekt megvalósítására szerveződő
nemzeti kutatási konzorcium vezetőjét, konzorciumi tag alatt e kutatási konzorciumban
résztvevő további tagokat értjük.
A támogatást igénylő és a konzorciumi tagok a továbbiakban együttesen pályázó(k) vagy –
támogató döntés esetén – kedvezményezett(ek).
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel vagy az
Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi
személyek az alábbiak szerint:
a) Jogi személyiségű vállalkozások, nonprofit gazdasági társaságok és egyéb gazdasági szervezetek
közül a 113, 114, 141, 572, 573 GFO kóddal rendelkezők, amelyek az alábbi feltételek
mindegyikének megfelelnek:
2

Figyelembe véve az NKFI Alap 2022. évi programstratégiájának tervezetét.
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o legalább egy lezárt, jóváhagyott, teljes (365 nap) üzleti évvel rendelkeznek
o kettős könyvvitelt vezetnek és
o nem tartoznak a KATA hatálya alá.
Nonprofit gazdasági társaságok esetében további feltétel, hogy a Szerződés 107. és 108. cikke
alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé
nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban:
651/2014/EU bizottsági rendelet) 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek3
minősüljenek.
b) Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek közül azok az 551, 552, 559, 562, 563,
569 599, 931 GFO kóddal rendelkezők, amelyeket a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. törvény 1. számú melléklete államilag elismert, nem állami felsőoktatási intézményként
(egyházi vagy magán felsőoktatási intézményként) jelöl meg és emellett a 651/2014/EU
bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek,
c) Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek közül a 311, 312,
322, 341 342, 381, 382 GFO kóddal rendelkezők, amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2.
cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.
A nemzeti konzorcium vezetője a fentiekben részletezett a)-c) pályázói körből bárki lehet.
3.2. Jogosultsági gazdasági feltételek4
A Felhívás keretében egy adott vállalkozás és annak a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. számú
melléklete alapján meghatározott partner-, vagy kapcsolt vállalkozásai részéről kizárólag egy
projektjavaslat támogatható. A 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. számú melléklete alapján a
partner-, vagy kapcsolt vállalkozások egy vállalkozásnak minősülnek.

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 közvetítő, 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 tevékenységeket is végez, a gazdasági
tevékenységek finanszírozását, a gazdasági tevékenységekkel járó költségek és az abból származó 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 való minősülést az alapító okiratban foglaltakkal is
ellenőrizzük.
4 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 2021. május 1-nél.
3
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Nem nyújtható támogatás azon vállalkozás részére, amelynek a támogatási kérelem
benyújtását megelőzően jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, vagy a tulajdonosok által jóváhagyott)
legutolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó éves beszámolója alapján a saját tőkéje a
törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent.
Nem nyújthat be támogatási kérelmet azon vállalkozás, amely esetében:
a) az általa vállalt saját forrás meghaladja (a támogatási kérelem benyújtását megelőzően
jóváhagyott - közgyűlés, taggyűlés, vagy a tulajdonosok által jóváhagyott - legutolsó lezárt,
teljes üzleti évre vonatkozó éves beszámolójában szereplő) saját tőkéjének 50%-át.
b) 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.
A fenti – pénzügyi mutatókra vonatkozó – feltételeket az 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel
rendelkező tulajdonos vállalkozás, vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó
vállalkozás is teljesítheti.5
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) az EPTK felületen elektronikus úton benyújtott 9.1. pont szerinti nyilatkozat aláírása nem
cégszerű, az aláírás nem felel meg a 9.1. pontban meghatározott formai követelményeknek
vagy a pályázati csomagot nem a Felhívásban leírtak szerint nyújtották be,
2) a projektre igényelt támogatás összege nem éri el a minimálisan igényelhető mértéket,
3) a projekt tervezett végrehajtási időtartama nincs összhangban a Felhívás 4.4. pontjában
meghatározottakkal,
4) a támogatási kérelemben elvárt kötelező vállalások vállalása nem történt meg,
5) 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,
6) a jogosultsági gazdasági feltételek teljesítésének ellenőrzéséhez szükséges adatokat
tartalmazó, jelen Felhívás szerinti, lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó beszámoló
nincs közzétéve6 a https://e-beszamolo.im.gov.hu oldalon,

Felhívjuk a figyelmet, hogy az összeszámítás csak abban az esetben lehetséges amennyiben beküldik az 50%-nál
nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozásának, vagy magánszemély tulajdonoson keresztül
kapcsolódó vállalkozásának a konszolidált beszámolóját.
5

6 A közzétételnek meg kell történnie a támogatási kérelem benyújtásáig.
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7) a támogatási kérelemben rögzített téves/valótlan/nem helyt álló adatok alapján történt a
támogatási kérelem (Útmutató szerinti) befogadása,
8) nem került benyújtásra árajánlat,
9) a koreai partner a saját országában nem nyújtotta be a támogatási kérelmét.
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. A projekt szakmai tartalmával kapcsolatos elvárások
A megvalósítandó projektet az alábbi elemeket tartalmazó munkaterv alapján szükséges
bemutatni:
A nemzetközi projekt bemutatása:
 A nemzetközi projekt átfogó céljának és célkitűzéseinek bemutatása.
 A nemzetközi projekt szakmai tartalmának ismertetése.
 A nemzetközi projekten belüli munkamegosztás bemutatása.
 A nemzetközi projekt résztvevőinek bemutatása.
A magyar pályázó(k) által a pályázat keretében megvalósítandó projekt szakmai tartalma:
 A nemzetközi projekthez hozzáadott szellemi termékének értéke, súlya, újdonságtartalom.
 A projektben résztvevő hazai szervezetek bemutatása.
 A projektre fordított kiadások megtérülése, profitkilátások.
 A megcélzott piac bemutatása, a piacra jutás kockázatai.
A támogatási kérelmet azonos szakmai-tudományos tartalommal kell mind a magyar, mind a
koreai partnernek saját országában benyújtani. A koreai partnerrel közösen elkészített angol
nyelvű pályázati űrlapot csatolni kell a magyar oldalon is, illetve a koreai partner ugyanezt a
dokumentumot juttatja el a koreai National Reserach Foundation (NRF) felé.
Egyoldalúan benyújtott támogatási kérelmek nem fogadhatók el. Ennek a feltételnek a teljesülését
az NKFI Hivatal a pályázatot koreai oldalon kezelő partnerszervezettől közvetlenül kapott
információk alapján ellenőrzi.
4.2. Támogatható tevékenységek bemutatása
A pályázat keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:

Önállóan támogatható tevékenységek
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I. Alkalmazott (ipari) kutatás7
Alkalmazott (ipari) kutatási tevékenységet a projekt keretében az a szervezet végezhet, amelynek
minimum 1 fő a projekt szakterületéhez kapcsolódó, műszaki, természettudományi, orvosi vagy
agrár felsőfokú végzettségű, teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottja van a támogatási
kérelem benyújtásakor. Ezt a feltételt a kedvezményezettnek a projekt teljes futamideje alatt
teljesíteni szükséges.
Igénybe vett szolgáltatás esetén az alkalmazott (ipari) kutatási szolgáltatást nyújtónak kell
megfelelnie a fenti feltételnek. E feltétel teljesítésének igazolását a szolgáltatást nyújtó által (a
pályázat benyújtásához, illetve a projekt megvalósítása során) kiállított árajánlathoz mellékletként
csatolni szükséges.
II. Kísérleti fejlesztés8

Önállóan nem támogatható tevékenységek:
III. Eszközbeszerzés
IV. Immateriális javak beszerzése
V. Nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek (tájékoztatás)
VI. Projekt koordinációs tevékenység
VII. Piacra jutási tevékenység
VIII. Iparjogvédelmi tevékenység
IX. Általános költségek
X. Utazáshoz kapcsolódó tevékenység
4.3. A támogatható tevékenységek támogatási kategóriák szerinti besorolása
A támogatás jogcíme a KFItv. 28. § h) pontja.
A Felhívás keretében nyújtott támogatás nem minősül uniós versenyjogi értelemben vett
állami támogatásnak, amennyiben a 3.1. pont a) alpont szerint nonprofit gazdasági társaság
illetve b)-c) 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

7
8

A 651/2014/EU rendelet 2. cikk 85. pontja alapján
A 651/2014/EU rendelet 2. cikk 86. pontja alapján
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b) amennyiben gazdasági tevékenységet is végez, úgy az közvetlenül kapcsolódik és
feltétlenül szükséges a főtevékenységéhez, pontosan ugyanazokat 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:

Támogatható tevékenység
Alkalmazott (ipari) kutatás;
Kísérleti fejlesztés

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

Nyilvánosság biztosításához
kapcsolódó tevékenységek
(Tájékoztatás);
Projekt koordinációs
tevékenység;
Iparjogvédelmi tevékenység;

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

Piacra jutási tevékenység;
Általános költség;
Utazáshoz kapcsolódó
tevékenység
Eszközbeszerzés;
Immateriális javak beszerzése

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

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.
4.4. A projekt végrehajtásához rendelkezésre álló időtartam
A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam maximum 36 hónap9.
A projekt megvalósítása során a megvalósítás időtartama szakmai indokok alapján, az NKFI Hivatal előzetes
jóváhagyásával hosszabbítható meg.
9
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A projekt megvalósítása során legalább egy, legfeljebb három mérföldkövet szükséges tervezni.
Egy mérföldkő 12 hónaposra tervezhető (csak a záró mérföldkő lehet kevesebb, mint 12
hónap).
Támogatás a támogatási kérelem benyújtása előtt megkezdett projekthez nem igényelhető. A
projekt megvalósítása a támogatási kérelem benyújtását követő napon kezdhető meg. 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.
A projekt megvalósításához előleg igényelhető. Az összes igényelt előleg az államháztartáson
belüli, továbbá az 599-es és 563-as gazdálkodási formakóddal rendelkező kedvezményezettek
esetén legfeljebb a támogatás 90%-a, egyéb esetekben legfeljebb a támogatás 75%-a lehet.
Az államháztartáson kívüli kedvezményezettek esetén (az 599-es és 563-as gazdálkodási
formakóddal rendelkező kedvezményezettek kivételével) a támogatási összeg utolsó 25%-a
előlegként nem fizethető ki,
Az államháztartáson belüli, továbbá az 599-es és 563-as gazdálkodási formakóddal rendelkező
kedvezményezettek esetén a támogatási összeg utolsó 10%-a előlegként nem fizethető ki, csak a
záróbeszámoló elfogadása után folyósítható.
Támogatási kérelmenként az igényelhető támogatás összege:
Támogatási kérelmenként az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 20
millió Ft, maximum 70 millió 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 tevékenységi körrel összefüggésben
elszámolható költségek
Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás esetén a támogatás maximális intenzitása az
Útmutató 1.3. pontjában foglaltak szerint alakul.

Támogatható
Elszámolható költségek köre
tevékenység
Alkalmazott
(ipari) 11. Immateriális javak

Elszámolhatóság
alapja
Az Útmutató 7.1.5.1.
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kutatás

13. Műszaki berendezések, gépek, járművek

14. Egyéb berendezések, felszerelések

51. Anyagköltség
52. Igénybevett szolgáltatások
53. Egyéb szolgáltatások

Kísérleti fejlesztés

pontja alapján.
Az Útmutató 7.1.5.2.
pontja alapján (kutatótudásközvetítő szervezet
nem
gazdasági
tevékenységének
támogatása esetén).
Az Útmutató 7.1.4.1.
pontja alapján.
Az Útmutató 7.1.4.2.
pontja alapján (kutatótudásközvetítő szervezet
nem
gazdasági
tevékenységének
támogatása esetén).
Az Útmutató 7.1.3.1.
pontja alapján.
Az Útmutató 7.1.2.1.
pontja alapján.
Az Útmutató 7.1.2.10.
pontja alapján.

54. Bérköltség - kutató-fejlesztő munkatárs
54. Bérköltség - technikus, segédszemélyzet
55. Személyi jellegű egyéb kifizetések - kutatófejlesztő munkatárs
Az Útmutató 7.1.1.1.
55. Személyi jellegű egyéb kifizetések - pontja alapján.
technikus, segédszemélyzet
56. Bérjárulékok- kutató-fejlesztő munkatárs
56. Bérjárulékok - technikus, segédszemélyzet
Az Útmutató 7.1.5.1.
pontja alapján.
Az Útmutató 7.1.5.2.
pontja alapján (kutató11. Immateriális javak
tudásközvetítő szervezet
nem
gazdasági
tevékenységének
támogatása esetén).
13. Műszaki berendezések, gépek, járművek
Az Útmutató 7.1.4.1.
pontja alapján.
Az Útmutató 7.1.4.2.
pontja alapján (kutatótudásközvetítő szervezet
14. Egyéb berendezések, felszerelések
nem
gazdasági
tevékenységének
támogatása esetén).
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51. Anyagköltség
52. Igénybevett szolgáltatások
53. Egyéb szolgáltatások

Az Útmutató 7.1.3.1.
pontja alapján.
Az Útmutató 7.1.2.1.
pontja alapján.
Az Útmutató 7.1.2.10.
pontja alapján.

54. Bérköltség - kutató-fejlesztő munkatárs
54. Bérköltség - technikus, segédszemélyzet
55. Személyi jellegű egyéb kifizetések - kutatófejlesztő munkatárs
Az Útmutató 7.1.1.1.
55. Személyi jellegű egyéb kifizetések - pontja alapján.
technikus, segédszemélyzet
56. Bérjárulékok- kutató-fejlesztő munkatárs
56. Bérjárulékok - technikus, segédszemélyzet

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 intenzitása10 100%.
Támogatható
tevékenység

Nyilvánosság
biztosításához
kapcsolódó
tevékenységek
(Tájékoztatás)

Elszámolható költségek köre

51. Anyagköltség

52. Igénybevett szolgáltatások

Projekt koordinációs
tevékenység

52. Igénybevett szolgáltatások
54. Bérköltség - projektmenedzser

Elszámolhatóság
alapja
A projekthez
kapcsolódó
tájékoztatási
tevékenység érdekében
közvetlenül felmerülő
anyagok
(papír, toner,
irodaszerek) költsége
számolható el.
Az Útmutató 7.1.2.8.
pontja alapján.
Az Útmutató 7.1.2.2.
pontja alapján.
Az Útmutató 7.1.1.2.
pontja alapján.

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.
10
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Piacra jutási
tevékenység

54. Bérköltség - egyéb foglalkoztatott (projekt
adminisztrációs tevékenységével összefüggő
személyzet)

Az Útmutató 7.1.1.3.
pontja alapján.

55. Személyi jellegű egyéb kifizetések projektmenedzser

Az Útmutató 7.1.1.2.
pontja alapján.

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

Az Útmutató 7.1.1.3.
pontja alapján.

56. Bérjárulékok - projektmenedzser

Az Útmutató 7.1.1.2.
pontja alapján.

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

Az Útmutató 7.1.1.3.
pontja alapján.

51. Anyagköltség

A piacra jutás
érdekében közvetlenül
felmerült
fogyóeszközök és
forgóeszközök
költségei.

52. Igénybevett szolgáltatások

Az Útmutató 7.1.2.7.
pontja alapján.

54. Bérköltség - egyéb foglalkoztatott
(marketing munkatárs)
55. Személyi jellegű egyéb kifizetések - egyéb
foglalkoztatott (marketing munkatárs)

Az Útmutató 7.1.1.3.
pontja alapján.

56. Bérjárulékok- egyéb foglalkoztatott
(marketing munkatárs)
52. Igénybevett szolgáltatások

Iparjogvédelmi
tevékenység

53. Egyéb szolgáltatások
52. Igénybevett szolgáltatások

Az Útmutató 7.1.2.6.
pontja alapján.

51. Anyagköltség

Az Útmutató 7.1.3.3
pontja alapján.

52. Igénybevett szolgáltatások

Az Útmutató 7.1.2.9
pontja alapján.

Általános költség

Utazáshoz kapcsolódó
tevékenység

Az Útmutató 7.1.2.4.
pontja alapján.
Az Útmutató 7.1.2.12.
pontja alapján.
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Az Útmutató 7.1.3.
pontja alapján.

51. Anyagköltség

Az elszámolható költségek összetételének részletezését és az egyes költségtételek
elszámolhatóságának feltételeit az Útmutató 2.2, 7.1, 7.2. és 7.3. pontja tartalmazza.
5.2. Az elszámolható költségek mértéke
A projekt tervezése során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában a következő
korlátozásokat szükséges figyelembe venni:
Költségtípus/Tevékenységtípus

Maximális elszámolható
költség összege (Ft/fő/hó)

54. Bérköltség – Kutató-fejlesztő munkatárs esetében

2 000 000

54. Bérköltség – Technikus segédszemélyzet esetében

800 000

54. Bérköltség – Projektmenedzser esetében

900 000

54. Bérköltség – Marketing munkatárs esetében

700 000

MAXIMÁLIS mértéke az
összes elszámolható költségre
vetítve projekt szinten (%)
30
52. Igénybe vett szolgáltatások költsége (kísérleti fejlesztés
és alkalmazott (ipari) kutatás esetén)

(de nem haladhatja meg a
kísérleti fejlesztés és alkalmazott
(ipari) kutatás tevékenység során
finanszírozott személyi kiadások
mértékét.)

11. Immateriális javak beszerzése

10

13. Műszaki berendezések, gépek, járművek;
14. Egyéb berendezések, felszerelések járművek együttes
költsége

20

tájékoztatási költség

1

koordinációs költség

5

piacra jutáshoz kapcsolódó költségek

5

utazáshoz kapcsolódó költségek

10
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MAXIMÁLIS mértéke a
pályázó összes elszámolható
költségére vetítve (%)
Általános költség

5

5.3. Biztosítékok köre
Jelen Felhívás alapján támogatásban részesülő támogatási kérelmek esetében a Támogató
biztosíték rendelkezésre bocsátásától – a kutatásra, fejlesztésre irányuló költségvetési támogatásra
figyelemmel – eltekint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés e) pontja alapján.
6. A PROJEKTBEN TETT VÁLLALÁSOK
A kötelezően megvalósítandó tájékoztatási tevékenységeken felül az alábbi kötelezettségek közül
legalább kettő vállalása kötelező.
a) legalább 1 db koreai partnerrel újonnan létrehozott termék, szolgáltatás, technológia
vagy prototípus létrehozásában való közreműködés,
b) legalább 1 db koreai partnerrel közös nemzetközi publikáció megjelentetése,
c) legalább 1 db nemzetközi konferencián vagy kiállításon való részvétel, melyen
bemutatásra kerül a közös projekt eredménye (poszter vagy előadás formájában).
A Felhívás 3.1. a) pontja szerinti támogatást igénylő vagy konzorciumi tag részvételével
megvalósuló projekt esetén a 6. a) pont szerinti kötelezettség vállalása kötelező, amely mellett a b)
és c) pont szerinti kötelezettségek közül legalább még további egyet kell vállalni.
A kötelező vállalások teljesítésének ellenőrzése projekt szinten történik.
Amennyiben a kedvezményezett (vagy konzorciumi pályázat esetén a kedvezményezettek) nem
teljesíti(k) az általuk tett kötelező vállalások mindegyikét, a Kezelő szerv az eset összes
körülményei figyelembevételével a támogatói okiratot visszavonhatja vagy a támogatás részleges
visszafizetését írhatja elő.
Monitoring mutatók
A kedvezményezett(ek) az alábbi táblázat szerinti adatokat köteles szolgáltatni a projekt
megvalósulásáról:
Mutató neve

Mértékegység

Mutató (indikátor) forrása

Adatszolgáltatás
jellege

EPO bejelentések száma

db

WIPO és EPO által vezetett
adatbázisok, vagy az azok alapján
kiállított igazolások

Kötelező
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A projektben résztvevő
kutatók, fejlesztők száma [fő]

fő

Kötelező

A projektben résztvevő egyéb
alkalmazottak száma [fő]

fő

Kötelező

A szakmai rész- és záróbeszámolókban a kedvezményezett(ek) köteles(ek) nyilatkozni a
megvalósítási időszakra vállalt kötelező vállalások és monitoring mutatók teljesüléséről, és
köteles(ek) indokolni a céloktól való eltéréseket.
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 pályázatok értékelése és elbírálása standard eljárásrendben történik.
A befogadási feltételeknek és jogosultsági értékelésnek (amelyre vonatkozó további információkat
az Útmutató 8. pontja tartalmazza) megfelelt támogatási kérelmek közül a támogatásra javasolt
projektek 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
követően a kijelölt szakértői csoport tagjai a pályázati kiírásban foglalt kritériumok figyelembe
vételével értékelik és rangsorolják a pályaműveket.
A formai és tartalmi értékelést követően a magyar és a koreai felet képviselő kiíró intézmény által
delegált szakértők Vegyes Bizottsági ülésen tesznek javaslatot a közösen támogatni kívánt
projektekre és a támogatás mértékére.
A pályaművekre vonatkozóan – az értékelések, a felállított rangsor és a Vegyes Bizottság javaslata
ismeretében – az Innovációs Testület döntési javaslatot tesz az Innovációs és Technológiai
Minisztérium, mint döntéshozó számára. Csak olyan támogatási kérelem részesülhet
támogatásban, amelyet az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásban részesít és a
támogatási kérelemben szereplő nemzetközi projektben résztvevő koreai partner(eke)t a koreai
döntéshozó is támogatja.
Csak az a támogatási kérelem támogatható, amely az alábbi Értékelési előfeltételek 1.1 - 1.2- 1.3
pontjában meghatározott kritériumok mindegyikének megfelel (az értékelés során igent kap).
Abban az esetben, ha a projekt az értékelési előfeltételek (igen/nem) bármelyikének nem felel
meg, a támogatási kérelem 0 pontszámmal elutasításra kerül.
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1.
1.1.
1.2.
1.3

2.
2.1.
2.1.1

2.1.2

2.2.

Értékelési előfeltételek
Összhangban van a projekt a Felhívás céljaival?
Igen/Nem
A projektben vállalt feladatok költségvetése reális?
Igen/Nem
A vállalkozás pénzügyi helyzetének értékelése alapján a projekt Igen/Nem
megvalósítása kockázatmentesnek tekinthető (amennyiben van vállalati
partner a konzorciumban)
A projektben résztvevő szervezetek és személyek alkalmassága
Hazai pályázók bemutatása
A projektvezető és a pályázók kiválósága
0-10
Értékelési szempontok:
 Alkalmazott kutatási tevékenység végzése esetén a pályázó(k)nak a
projekt szakterületéhez kapcsolódóan 1 főt meghaladó műszaki,
természettudományi, orvosi vagy agrár felsőfokú végzettségű
(legalább MA/MSc fokozatú diplomával rendelkező), teljes
munkaidőben, a pályázat benyújtásakor is foglalkoztatott
alkalmazottja van, aki alkalmas a projektben való részvételre.
 Pályázó vállalkozás(ok)nak minimum 1 fő gazdasági végzettségű,
menedzsment területen szerzett tapasztalattal rendelkező, teljes
munkaidőben, a pályázat benyújtásakor is foglalkoztatott
alkalmazottja van, aki részt vesz a projektben és alkalmas a projekt
megvalósítására.
 A megvalósítási helyszín(ek) alkalmas(ak) a projekt megvalósítására
és a pályázó(k) megfelelő eszközparkkal rendelkeznek a projekt
megvalósításához.
 Az adott szakterületen elért eddigi KFI eredmények rövid
bemutatása.
A projektben résztvevő gazdasági társaság(ok) piaci potenciálja:
0-5
A pályázat benyújtását megelőző pénzügyi évben nem vitt új terméket
0
piacra.
A pályázat benyújtását megelőző pénzügyi évben 1 új terméket vitt
2
piacra.
A pályázat benyújtását megelőző pénzügyi évben 2 vagy több új
5
terméket vitt piacra.
A projektben résztvevő gazdasági társaság(ok) pénzügyi
0-5
helyzetének értékelése (utolsó lezárt üzleti év alapján)
Egy foglalkoztatottra jutó adózás előtti eredmény kevesebb, mint 1.000
0
Ft
Egy foglalkoztatottra jutó adózás előtti eredmény 1.000 és 500.000 Ft
1
közötti
Egy foglalkoztatottra jutó adózás előtti eredmény 500.001 és 1.000.000
2
Ft közötti
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2.3.

3.
3.1.

3.2.

Egy foglalkoztatottra jutó adózás előtti eredmény 1.000.001 és 2.000.000
Ft közötti
Egy foglalkoztatottra jutó adózás előtti eredmény 2.000.001 és 3.000.000
Ft közötti
Egy foglalkoztatottra jutó adózás előtti eredmény több mint 3.000.000
Ft
Külföldi partnerek kiválósága
Értékelési szempont:
 A pályázat szakterületén elért eddigi KFI eredmények.
A projekt bemutatása
A projekttervben meghatározott szakmai feladatok, azok
egymásra épülése és a munkaterv strukturáltsága. A projekt
pénzügyi és időbeli megvalósíthatóságának alátámasztása.
Értékelési szempontok:
 A projekt ütemezettsége megfelelő.
 A projekt céljai és tevékenységei logikailag kapcsolódnak.
 A mérföldkövek kidolgozottak.
 A projekt megfelelően szervezett.
 Ismerteti a projekten belüli munkamegosztást.
A projekt pénzügyi terve, a költségek megalapozottsága.
A pénzügyi terv hiányos és/vagy nem került szövegesen indoklásra.

4.

5.
5.1.

A pénzügyi terv megfelelően bemutatásra került, de szöveges indoklással
nem kellőképpen alátámasztott.
A pénzügyi terv megalapozott és releváns szöveges indoklást is
tartalmaz.
A projekt szakmai jelentősége
A projekt újdonságtartalma, valamint az alkalmazott KFI
módszerek korszerűsége, aktualitása, illeszkedése a nemzetközi
technológiai folyamatokhoz, szakmai színvonalhoz.
A projekt során az újdonságtartalom kizárólag a pályázó(k) vagy
Magyarország szintjén jelentkezik.
A projekt során az adott szakterület legkorszerűbb KFI módszereit
alkalmazzák, ezáltal legalább az Európai Unióban újdonságot jelentő
terméket/technológiát/szolgáltatást vagy prototípust hoznak létre.
A projekt során nemzetközi szinten újdonsággal rendelkező új
termék/technológia/szolgáltatás vagy prototípus szabadalmaztatható.
A projektjavaslat hatása, potenciális társadalmi-gazdasági haszna
és jelentősége
Piaci hasznosíthatóság
A projekt résztvevői nem viszik piacra a projekt keretében kifejlesztett
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terméket/technológiát/szolgáltatást; vagy a piacra jutás esélye
valószínűtlen.
A projekt résztvevői tervezik a projekt keretében kifejlesztett
termék/technológia/szolgáltatás piacra vitelét, melynek során a
beruházás megtérülhet.
A
projekt
résztvevői
a
projekt
keretében
kifejlesztett
terméket/technológiát/szolgáltatást konkrét piaci igény kielégítésére
fejlesztik ki; a piacra vitel során a beruházás megtérülése és
jövedelmezővé válása valószínűsíthető.
A projekt hazai társadalmi-gazdasági hasznosulása
A projekt hasznosulása kizárólag a pályázók szintjén jelentkezik.
A projekt hasznosulása az ágazatának más szereplőinél is jelentkezik.
A projekt hasznosulása több ágazat szintjén jelentkezik.
A nemzetközi együttműködés által hozzáadott érték
Az együttműködésben való részvétel várhatóan nem vagy csekély
mértékben lesz hatással a hazai résztvevők versenyképességére,
tudományos-technológiai potenciáljára.
Az együttműködés várhatóan lényeges pozitív hatást gyakorol a hazai
részvevők versenyképességére, tudományos-technológiai potenciáljára.
A projekt várhatóan hosszú távú, stratégiai együttműködést alapoz meg
a nemzetközi partnerrel (partnerekkel), amely jelentős erősödést jelent a
hazai
résztvevők
versenyképességét,
tudományos-technológiai
potenciálját illetően.

5.2.

5.3.

Összesen

5

10

0-15
5
10
15
0-5
0

3
5

0-100

A szakmai értékelés alapján meghozott döntés tartalma:







Támogatás
Támogatás - csökkentett mértékkel
Támogatás - csökkentett mértékkel és feltételesen
Támogatás - csökkentett összköltséggel
Támogatás - csökkentett összköltséggel és feltételesen
Támogatás - csökkentett összköltséggel és mértékkel






Támogatás - csökkentett összköltséggel, mértékkel és feltételesen
Támogatás - feltételesen
Elutasítás szakmai indokok alapján
Elutasítás forráshiány miatt
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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 (hitelesített) nyilatkozatot is.
A nyilatkozatot az alábbiak szerint kell aláírni (hitelesíteni):
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
regisztrációhoz
kötött.
(Az
AVDH
szolgáltatás
itt
érhető
el:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.)
A támogatási kérelmet kizárólag a Pályázati e-ügyintézés felületen lehet benyújtani, sem
a támogatási kérelmet, sem a nyilatkozatot nem szükséges papír alapon eljuttatni az
NKFI Hivatalhoz.
9.2. A támogatási kérelmekkel kapcsolatos felvilágosítás
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
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
A koreai pályázók a felhívás részleteiről a következő honlapon találnak információt:
https://www.nrf.re.kr/biz/notice/list?menu_no=362
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9.3. A kérelmek benyújtásának határideje
A támogatási kérelmek (elektronikus) benyújtása a kitöltő program élesítésétől11 2022. június
14. 16:00 óráig lehetséges.
A támogatói döntés várható időpontja: 2022. augusztus (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.
10. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM
MELLÉKLETEK LISTÁJA

ELKÉSZÍTÉSE

SORÁN CSATOLANDÓ

Az alábbi táblázatban felsorolt valamennyi dokumentumot a Kitöltő program „Dokumentum(ok)
csatolása” menüpontjában kell elektronikusan csatolni támogatási kérelemhez.

11

Csatolandó dokumentum megnevezése

Megjegyzés

Árajánlatok és az értékcsökkenés elszámolását alátámasztó számviteli
politika (amennyiben az értékcsökkenés elszámolása nem a TAO tv.
szerinti kulcsok alapján történik)

tagonként

A kitöltő program élesítéséről közlemény jelenik meg a www.nkfih.gov.hu oldalon.
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Cégnyilvántartásban szereplő szervezetek kivételével a pályázó
hivatalos képviselőjének (a benyújtást megelőző) 90 napnál nem régebbi12
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.

minősített
tanúsítványon
alapuló, legalább
fokozott biztonságú
A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre
elektronikus
tekintettel, a veszélyhelyzet időtartama alatt a fent jelzett aláírás minta
aláírással, illetve
kiváltható az alábbi dokumentumokkal:
AVDH
szolgáltatással
a támogatási igény benyújtásának napjától számított 90 napnál nem
hitelesített, a kérelem
régebbi aláírás mintának a támogatást igénylő általi, a benyújtását
elektronikus
megelőző 30 napnál nem régebben hitelesített másolata valamint a
benyújtását
hitelesítő
támogatást igénylő nyilatkozata arról, hogy az abban foglaltakban változás
Nyilatkozat
nem történt vagy
benyújtása esetén
érvényes személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány támogatást igénylő
képviselője által, a támogatási igény benyújtását megelőző 30 napnál nem
régebben hitelesített másolata.

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.
12
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Költségvetési szervek és a cégnyilvántartásban szereplő szervezetek
kivételével:
- a pályázó létesítő okiratának, alapító okiratának vagy jogszabályban
meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okiratának 90 napnál nem
régebbi13, 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.
A 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 okiratának, alapító okiratának vagy
jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okiratának
támogatást igénylő általi, a támogatási igény benyújtását megelőző 30
napnál nem régebben hitelesített másolata.
A projektvezető önéletrajza.
Gazdasági végzettségű menedzsment területen tapasztalattal
rendelkező alkalmazott önéletrajza

tagonként

vállalkozások
esetében
vállalkozásonként

A támogatási kérelem benyújtásakor a projekt szakterületéhez
kapcsolódó, legalább MA/MSc fokozatú diplomával rendelkező
alkalmazott(ak) önéletrajza pályázó vállalkozás esetén, amennyiben a
projektben alkalmazott kutatási tevékenységet végez.

vállalkozásonként

Az ösztönző hatás alátámasztását igazoló, a támogatott projekt vagy
tevékenység támogatás melletti és támogatás nélküli életképességét
elemző belső dokumentum.

kizárólag nagyvállalat
esetén

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.
13
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Szöveg

A nemzetközi partnerek közötti előzetes együttműködési megállapodás
megkötéséről szóló nyilatkozat14

A teljes nemzetközi
konzorciumra
vonatkozóan a
támogatást igénylő
részéről

Koreai partnerrel közösen elkészített angol nyelvű pályázati űrlap
11. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MELLÉKLETEI
I.

II.

Általános Pályázati Útmutató a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból 2022.
január 1-jét követően meghirdetett, innovációs támogatás nyújtására irányuló pályázati
felhívásokhoz
Támogatási kérelem kitöltési útmutató

III.

Támogatói Okirat (minta)

IV.

Tájékoztató a KKV minősítéshez

V.

Nyilatkozat létesítő okirat 3 éven belüli benyújtásáról

VI.

Nyilatkozat aláírás minta 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.

A támogatást igénylő (szervezet) egyoldalú, magyar nyelvű nyilatkozata, melyben kijelenti és aláírásával megerősíti,
hogy a külföldi partnerrel (partnerekkel) az adott témában tudományos együttműködést fog folytatni jelen projekt
keretében.
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