1(5)
Projekt koordinátor:
E-mail:

Szerzıdés azonosító száma:

TÁMOGATÁSI SZERZİDÉS

amely a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal elnökének döntése alapján jött létre
egyrészrıl a
Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (székhely: 1117 Budapest,
Neumann János u. 1/C.; képviseli: K. Szabó Zoltán fıigazgató), mint támogató (a továbbiakban:
Támogató),
másrészrıl a
Név:.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................
lakcím:...........................................................................................................................…………………
………………………………………………………………………...
Postai címe: ......................................................................., Pf.: ....................................
Telefonszám: .....................................................................................
Telefax szám: .....................................................................................
Elektronikus levélcíme:……………………………………………..
Adószáma: .........................................................................................
Számláját vezetı pénzintézet neve: .....................................................
Bankszámla száma: .............................................................................
Számla megnevezése: .........................................................................
,mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett) között az alulírott napon és helyen az
alábbiak szerint:
A felek a Kedvezményezett MEC-…………/06. számon beadott és 2006. ………..-n elfogadott
………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………….
.................................................…................... témájú pályázata alapján a következıkben állapodnak
meg:
1.

A SZERZİDÉS TÁRGYA

1.1.

A Kedvezményezett vállalja, hogy a pályázatban vállalt, és az 1. sz. mellékletben részletezett
feladatokat teljesíti, a Támogató pedig ehhez a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból
.............………......... Ft, azaz: ........................................………… Ft összegő támogatást nyújt
az 1. számú mellékletben foglalt ütemezésben.

1.2.

Az elnyert támogatás forrása a 2003. évi XC. törvény által létrehozott Kutatási és
Technológiai Innovációs Alap.

1.3.

A Kedvezményezettek vállalja, hogy a projektet a szerzıdés aláírását követıen haladéktalanul,
de legkésıbb 200… év ………………hónap …….... napjáig megkezdi és legfeljebb 200 …
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év ………………… hónap …… napjáig befejezi. A Kedvezményezett elıtt ismert, hogy a
támogatás idıtartama maximum 12 hónap. Ettıl eltérni csak rendkívül indokolt esetben,
szerzıdésmódosítás alapján lehet.
2.

A KEDVEZMÉNYEZETT JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

2.1.

A támogatás összege kizárólag az 1.1. pontban megjelölt projekt megvalósítására fordítható. A
Kedvezményezett vállalja, hogy a projektet kizárólag a pályázatban meghatározott célok
elérése érdekében hajtja végre.

2.2.

A Kedvezményezett által benyújtott elszámolás akkor fogadható el, ha teljes jogi felelısséggel
nyilatkozik arról, hogy a források felhasználása a szerzıdésben meghatározott feltételek
szerint a vállalt célok megvalósítására történt és a pénzügyi teljesítésre vonatkozó, 4. számú
melléklet szerinti nyilatkozatot aláírta, továbbá a nyilatkozatot a Kedvezményezett benyújtja a
Támogatónak. A Kedvezményezett köteles az elszámoláshoz – az adott elszámolási idıszak
alatt a projekttel kapcsolatban keletkezett, elkülönítetten nyilvántartott számlákról
számlaösszesítıt csatolni a 5. számú melléklet szerint. A kitöltött 5. számú mellékletet
nyomtatott és elektronikus formában egyaránt be kell nyújtani a Támogatóhoz.
A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az elszámolások alapja az 4. számú mellékletben
foglalt nyilatkozat; a 5. számú melléklet szerinti számlaösszesítı – Támogató által történı –
befogadása nem jelenti egyben a számlaösszesítı tartalmának pénzügyi vagy szakmai
elfogadását. Az 4. és 5. számú mellékletet két tanúval hitelesíttetni kell.

2.3.

A Kedvezményezett vállalja, hogy a támogatás költségeirıl és a támogatási összeg
felhasználásáról is elkülönített kimutatást vezet.

2.4.

A Kedvezményezett kötelezi magát arra, hogy a jóváhagyott támogatási összeg keretén belül
csak a ténylegesen felmerült saját költségeit számolja el.

2.5.

A Kedvezményezett a projekt megvalósításáról szóló szakmai beszámolót az elért eredmények
dokumentálásával köteles benyújtani a jelen szerzıdés 1. számú mellékletében meghatározott
teljesítési határidıt követı 15 napon belül. A szakmai teljesítés elfogadásához a
Kedvezményezett által a 6. számú melléklet szerinti, a Kedvezményezettre irányadó megfelelı
dokumentumok benyújtása szükséges.

2.6.

A Kedvezményezett köteles a Támogatót minden olyan körülményrıl haladéktalanul
értesíteni, amely a támogatási cél megvalósulását veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés
elmulasztásából eredı kárért a Kedvezményezett felel.

2.7.

Nyolc napon belüli tájékoztatási kötelezettség terheli a Kedvezményezettet, ha adatait érintı
változás következik be.

2.8.

A Kedvezményezett kötelezi magát arra, hogy a tevékenységérıl az elıírt adatokat szolgáltatja
a KSH-nak.

2.9.

A támogatott tevékenységet a Kedvezményezett személyesen végzi.

2.10.

A Kedvezményezett tudomással bír arról, hogy a Támogató, illetve a külön jogszabályban
feljogosított szervek jogosultak a teljes projekt megvalósítását, illetve az igénybe vett
támogatás rendeltetésszerő felhasználását – jelen szerzıdés aláírásától kezdıdıen a projekt
pénzügyi zárását követı öt éven belül – bármikor jogosult ellenırizni.
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3.

A SZERZİDÉS MEGSZŐNÉSE

3.1.

Ha a feladatok teljesítése olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelıs, a
szerzıdés megszőnik, további szolgáltatásra egyik fél sem tarthat igényt. Ebben az esetben a
szerzıdés megszőnéséig felmerült ráfordításait mindkét fél maga viseli.

3.2.

Ha a Támogató az arra feljogosított szervek adatszolgáltatása alapján arról szerez tudomást,
hogy a Kedvezményezettnek a Támogatóval szemben 60 napot meghaladó, esedékessé vált és
meg nem fizetett tartozása, illetve ugyanilyen köztartozása van, a támogatás folyósítását
felfüggeszti. A folyósítás felfüggesztésérıl és annak okáról a Kedvezményezettet
haladéktalanul, tértivevényes levélben értesíti. A támogatás folyósításának felfüggesztése a
feladatok teljesítését nem érinti. Amennyiben a Kedvezményezett a köztartozást az értesítés
kézhezvételétıl számított 60 napon belül nem fizeti meg, a Támogató elállhat a szerzıdéstıl.

3.3.

A Támogató elállásra vagy azonnali hatályú felmondásra jogosult továbbá akkor is, ha
a) a kapott támogatást a Kedvezményezett nem a jelen szerzıdésben meghatározott célra
vagy nem a hatályos jogszabályoknak megfelelıen használja fel;
b) a Kedvezményezett a jelen szerzıdésben vállalt valamely kötelezettsége teljesítésével
késedelembe esik és azt nem menti ki, illetve hibásan teljesít és a vállalt kötelezettségét a
kitőzött póthatáridıre nem, vagy hibásan teljesíti, valamint a szerzıdés teljesítése olyan
okból válik lehetetlenné, amelyért a Kedvezményezett felel;
c) ha hitelt érdemlıen bebizonyosodik, hogy a Kedvezményezett az igénylés, illetve a
pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló, valótlan, hamis adatot
szolgáltatott az igénylés, illetve a pályázat benyújtásakor;
d) a Kedvezményezett a szerzıdésben elıírt bármely bejelentési kötelezettségének nem tesz
eleget;
e) a Kedvezményezett a szerzıdés alapját képezı pályázathoz annak elválaszthatatlan
részeként csatolt nyilatkozatok bármelyikét visszavonja;
f) a teljesítéstıl számított 3 hónapon belül nem kezdeményezi a támogatás igénybevételét és
késedelmét írásban nem menti ki.

3.4.

Ha a Támogató a jelen szerzıdéstıl eláll, ebben az esetben a jelen szerzıdés a megkötése
idıpontjára visszamenı hatállyal megszőnik. A Kedvezményezett köteles a már folyósított
támogatást az elállás idıpontjától számított 15 naptári napon belül egy összegben visszafizetni
az elállás idıpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelı, a
folyósítás(ok) idıpontjától a támogatás összegének tényleges visszafizetése idejéig terjedı
idıszakra felszámított kamattal növelve, a Magyar Államkincstárnál vezetett, a Támogató által
megjelölt bankszámlára.

4.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK
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4.1.

A Felek a jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Kutatási és
Technológiai Innovációs Alapról rendelkezı 2003. évi XC. Törvény, a Polgári
Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény, a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartás mőködési rendjérıl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap
kezelésérıl és felhasználásáról szóló 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet rendelkezéseit
tekintik irányadónak.

4.2.

Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen támogatási szerzıdés
eredményeként megvalósuló mőben, írott vagy elektronikus alkotásban, rendezvényen és az
ahhoz kapcsolódó kiadványokon feltünteti, hogy a támogatást a Nemzeti Kutatási és
Technológiai Hivatal (NKTH) és a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda
(KPI) nyújtotta. A szöveges részt az NKTH és a KPI logójának is ki kell egészítenie. A
kötelezıen megjelenítendı szöveg és logó a KPI www.kpi.gov.hu honlapjáról tölthetı le
elektronikus formában (Kedvezményezettek menüpont; közvetlen cím:
http://www.kpi.gov.hu/index.php?WG_NODE=WebPageReader&WG_OID=PAGfae2a54a52
1ee3dbb).
Kedvezményezett kijelenti, hogy a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény elıírásainak megfelelıen a pályázati
formanyomtatványon feltüntetett és a projekt megvalósításában résztvevı más személyek a
személyes adataiknak – a Támogató által történı – kezeléséhez kifejezetten hozzájárultak.
Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek
megfelelı kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

4.3.

4.4.

A Kedvezményezett köteles az 1.1. pontban megjelölt projekt megvalósítása során keletkezett
dokumentumokat a hatályos jogszabályokban meghatározott ideig, de legalább a támogatás
pénzügyi zárását követı 5 évig megırizni és a Támogató ilyen irányú felhívása esetén azokat
köteles bemutatni, illetve részére megküldeni.

4.5.

A felek e szerzıdésbıl keletkezı esetleges jogvitájuk elbírálására – a pertárgy értékétıl
függıen – a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fıvárosi Bíróság kizárólagos
illetékességét kötik ki.

4.6.

A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a jelen szerzıdés 3., 4.,5.,6, számú mellékletei a
Támogató www.kpi.gov.hu honlapján elektronikus formában találhatók meg és onnan
tölthetık le. A hivatkozott mellékleteket megfelelıen kitöltve a jelen szerzıdésben foglaltak
szerint kell a Támogató részére megküldeni.

4.7.

A felek aláírásukkal tanúsítják, hogy képviselıik által oldalanként láttamozott szerzıdés
akaratukkal mindenben megegyezik. A szerzıdés alább felsorolt mellékletei a jelen szerzıdés
elválaszthatatlan részét képezik.

4.8.

Jelen támogatási szerzıdés a Támogató képviselıje általi aláírás napján lép hatályba.

Mellékletek:
1. A támogatott munka célkitőzései, feladatai, költségei, ellenırzési pontok
2. Nyilatkozatok
3. Formanyomtatványok a támogatás folyósítására
(minta, amely a Támogató honlapjáról letölthetı: www.kpi.gov.hu)
4. Formanyomtatvány a pénzügyi elszámoláshoz
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(minta, amely a Támogató honlapjáról letölthetı: www.kpi.gov.hu)
5. Számlaösszesítı táblázatok a pénzügyi elszámoláshoz
(minta, amely a Támogató honlapjáról letölthetı: www.kpi.gov.hu)
6. A szakmai beszámoló formai és tartalmi követelményei
(minta, amely a Támogató honlapjáról letölthetı: www.kpi.gov.hu)
Budapest, 200………………….
A Támogató részérıl:
…………………………………….
K. Szabó Zoltán
fıigazgató
…………………………………….
Czeiningerné dr. Hegedős Ilona
gazdasági fıigazgató-helyettes
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A Kedvezményezett részérıl:
…………………………………
<név>

