MÓDOSULT A „VÁLLALATI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS
TEVÉKENYSÉGEK ÖSZTÖNZÉSE” CÍMŰ (GINOP PLUSZ-2.1.1-21 KÓDSZÁMÚ)
FELHÍVÁS
Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket és kedvezményezetteket, hogy módosult a Széchenyi Terv Plusz
keretében megjelent a „Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése”című (GINOP
PLUSZ-2.1.1-21kódszámú) felhívás.
A módosítás részletei itt találhatóak!
Rövid összefoglaló
Eredeti szöveg
Mikor lehet benyújtani a támogatási kérelmet?
(Részletes információk a felhívás 1.3 fejezetében)
2021. október 18. - 2021. november 10.
1.1. Ki nyújthat be támogatási kérelmet?
Eredeti szöveg
1. A felhívásra támogatási kérelmet
nyújthatnak be:
a) profitorientált mikro-, kis-, és
középvállalkozások, illetve nagyvállalatok:
i.
amelyek, rendelkeznek legalább
kettő lezárt (beszámoló
alátámasztott), teljes (365 napot
jelentő) üzleti évvel (az
előtársaságként való működés
időszaka ebbe nem számít bele);

1.1. Ki nyújthat be támogatási kérelmet?
Eredeti szöveg
c) Kizárólagos állami tulajdonú non-profit
gazdasági társaságok, egyházi jogi
személyek, amennyiben azok a tudományos
kutatásról, fejlesztésről és innovációról
szóló 2014. LXXVI. törvény (KFI tv.)
szerinti kutatóhelynek, és a 651/2014/EU
bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint
kutató-tudásközvetítő szervezetnek
minősülnek.

Módosított szöveg
Mikor lehet benyújtani a támogatási kérelmet?
(Részletes információk a felhívás 1.3 fejezetében)
2021. november 2. - 2021. november 10.

1.
a)

Módosított szöveg
A felhívásra támogatási kérelmet
nyújthatnak be:
profitorientált mikro-, kis-, és
középvállalkozások, illetve nagyvállalatok:
i.
amelyek, rendelkeznek legalább
kettő lezárt (beszámoló
alátámasztott), teljes (365 napot
jelentő) üzleti évvel (az
előtársaságként való működés
időszaka és a támogatást igénylő
jogelődjének működési
időtartama ebbe nem számít
bele);

Módosított szöveg
Non-profit gazdasági társaságok, egyházi
jogi személyek, amennyiben azok a
tudományos kutatásról, fejlesztésről és
innovációról szóló 2014. LXXVI. törvény
(KFI tv.) szerinti kutatóhelynek, és a
651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83.
pontja szerint kutató-tudásközvetítő
szervezetnek minősülnek.
Az 572 és 573 gazdálkodási formakód szerinti
non-profit gazdasági társaságok támogatási
kérelme esetében együttesen kell teljesülnie az
alábbi feltételeknek:
- a non-profit gazdasági társaság
legalább 2020. január 1-től
rendelkezik minimum 5 fő főállású,
határozatlan idejű kutató/fejlesztő
munkakörben alkalmazott, felsőfokú
c)

-

-

-

1.1. Ki nyújthat be támogatási kérelmet?
Eredeti szöveg
A támogatást igénylőknek rendelkezniük kell a NKFI
Hivatal kormányzati kutatási, fejlesztési és
innovációs szakpolitikai szempontú támogató
véleményével.

végzettséggel rendelkező
munkavállalóval;
a non-profit gazdasági társaság
legalább a támogatási kérelem
benyújtásának időpontjában
rendelkezik minimum 1 fő főállású,
határozatlan idejű, kutató
munkakörben alkalmazott, legalább
Phd végzettséggel rendelkező
munkavállalóval;
a non profit gazdasági társaság a
támogatási kérelem benyújtását
megelőző három naptári évben
sikeresen megvalósított K+F
projektje eredményeképpen
rendelkezik bejegyzett
védjegyoltalommal, szabadalmi
oltalommal vagy az előző pontokban
nevesített munkavállalója
rendelkezik a Magyar Tudományos
Művek Tára portálon megjelent
publikációval;
a non-profit gazdasági társaság a
támogatási kérelem benyújtását
megelőző három naptári évben
rendelkezett az általa igényelt
támogatási összeg 50%-át elérő nem uniós vagy hazai, vagy egyéb
állami forrásból finanszírozott
támogatási program keretében folyamatban lévő vagy teljesített
kutatási megbízással.

Módosított szöveg
A támogatást igénylőknek rendelkezniük kell a NKFI
Hivatal kormányzati kutatási, fejlesztési és
innovációs szakmai szempontú támogató
véleményével.

1.1. Ki nyújthat be támogatási kérelmet?
Eredeti szöveg
3.

Gazdálkodási formakód szerint támogatási
kérelmet nyújthatnak be:








113 Korlátolt felelősségű társaság
114 Részvénytársaság
116 Közkereseti társaság
117 Betéti társaság
226
Külföldi
vállalkozás
magyarországi fióktelepe
312 Központi költségvetési szerv
342 Köztestületi költségvetési szerv

Módosított szöveg
3.

Gazdálkodási formakód szerint támogatási
kérelmet nyújthatnak be:








113 Korlátolt felelősségű társaság
114 Részvénytársaság
116 Közkereseti társaság
117 Betéti társaság
141 Európai részvénytársaság
(SE)
226
Külföldi
vállalkozás
magyarországi fióktelepe
312 Központi költségvetési szerv



381 Költségvetési rend szerint
gazdálkodó, központi költségvetési
körbe tartozó szerv
 552 Elsődlegesen közfeladatot
ellátó egyházi jogi személy
 572 Nonprofit korlátolt felelősségű
társaság
 573 Nonprofit részvénytársaság
 599 Egyéb, jogi személyiségű
nonprofit szervezet
Az 572 és 573 GFO kódú non-profit gazdasági
társaságok esetében a kizárólagos állami tulajdonú
társaságok nyújthatnak be támogatási kérelmet.
Az 599-es GFO kódú felsőoktatási intézmény abban
az esetben nyújthat be támogatási kérelmet,
amennyiben a felsőoktatási intézmény fenntartói jogát
a Magyar Állam által alapított jogi személy
gyakorolja.
1.2. Ki nem nyújthat be támogatási kérelmet?
Eredeti szöveg
4)
amely vállalkozás nem rendelkezik legalább
kettő lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365
napot jelentő) üzleti évvel, az előtársaságként való
működés időszaka ebbe nem számít bele;
10)
amelyek nem rendelkeznek a NKFI Hivatal
kormányzati kutatási, fejlesztési és innovációs
szakpolitikai szempontú támogató véleményével;
14)
amely vállalkozás a Nemzeti Kutatási,
Fejlesztési és Innovációs Alap keretéből
finanszírozott Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és
innovációs projektek támogatása (2020-1.1.2-PIACI
KFI) pályázati felhívás - tavaszi és őszi kör is –
keretéből támogatásban részesült, vagy az NKFI
Alapra vonatkozóan kapott támogató szakmai
véleményt;
1.3. Mikor lehet benyújtani a támogatási kérelmet?
Eredeti szöveg
A támogatási kérelmet 2021. október 18. 9 óra 00
perctől 2021. november 10-ig 12. óra 00 percig
nyújthatja be az elektronikus kitöltő program
segítségével.
Az előminősítési kérelmek benyújtására az NKFI
Hivatalhoz azon vállalkozások nem jogosultak, akik a
Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs
projektek támogatása (2020-1.1.2-PIACI KFI)
pályázati felhívás 2020. őszi szakaszára benyújtott
kérelmük esetében támogatói döntéssel rendelkeznek.
Jelen felhívás keretében a szakpolitikai véleményezés
kezdeményezésére az NKFIH honlapján
(nkfih.gov.hu) elérhető kitöltő programon keresztül
van lehetőség. Amennyiben a támogatást igénylő a
GINOP PLUSZ-2.1.1-21 jelű Felhívásra egyszerre




342 Köztestületi költségvetési szerv
381 Költségvetési rend szerint
gazdálkodó, központi költségvetési
körbe tartozó szerv
 552 Elsődlegesen közfeladatot
ellátó egyházi jogi személy
 563 Egyéb alapítvány önálló
intézménye
 572 Nonprofit korlátolt felelősségű
társaság
 573 Nonprofit részvénytársaság
 599 Egyéb, jogi személyiségű
nonprofit szervezet
Az 599-es és az 563-as GFO kódú felsőoktatási
intézmény abban az esetben nyújthat be támogatási
kérelmet, amennyiben a felsőoktatási intézmény
fenntartói jogát a Magyar Állam által alapított jogi
személy gyakorolja.
Módosított szöveg
4)
amely vállalkozás nem rendelkezik legalább
kettő lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365
napot jelentő) üzleti évvel, az előtársaságként való
működés időszaka és a támogatást igénylő
jogelődjének működési időtartama ebbe nem
számít bele;
10)
amelyek nem rendelkeznek a NKFI Hivatal
kormányzati kutatási, fejlesztési és innovációs
szakmai szempontú támogató véleményével;
14)
amely vállalkozás a Nemzeti Kutatási,
Fejlesztési és Innovációs Alap keretéből
finanszírozott Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és
innovációs projektek támogatása (2020-1.1.2-PIACI
KFI) pályázati felhívás - tavaszi és őszi kör is –
keretéből támogatásban részesült;
Módosított szöveg
A támogatási kérelmet 2021. november 2. 9 óra 00
perctől 2021. november 10-ig 12. óra 00 percig
nyújthatja be az elektronikus kitöltő program
segítségével.
Jelen felhívás keretében a szakmai véleményezés
kezdeményezésére az NKFIH honlapján
(nkfih.gov.hu) elérhető kitöltő programon keresztül
van lehetőség. Amennyiben a támogatást igénylő a
GINOP PLUSZ-2.1.1-21 jelű Felhívásra egyszerre
több támogatási kérelmet nyújt be, az elsőként
benyújtott támogatási kérelem kerül elbírálásra, a
többi támogatási kérelem automatikusan elutasításra
kerül. Újabb támogatási kérelem az előzőleg
benyújtott, de támogatói döntésben még nem

több támogatási kérelmet nyújt be, az elsőként
benyújtott támogatási kérelem kerül elbírálásra, a
többi támogatási kérelem automatikusan elutasításra
kerül. Újabb támogatási kérelem az előzőleg
benyújtott, de támogatói döntésben még nem
részesített támogatási kérelem visszavonását
követően nyújtható be.
3.3. Mennyi támogatást lehet igényelni?
Eredeti szöveg
2. Kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott
támogatás esetén:
Ha egy projekt több tevékenységet foglal
magában, az egyes tevékenységeket be kell
sorolni az (a) bekezdés szerinti kutatásfejlesztési kategóriák közé. A K+F
tevékenység besorolást a NKFI Hivatal
kormányzati kutatási, fejlesztési és
innovációs szakpolitikai szempontú
támogató véleménye tartalmazza.

részesített támogatási kérelem visszavonását
követően nyújtható be.

2.

5.2. Milyen indikátorok teljesítéséhez kell hozzájárulni?
Eredeti szöveg
A Kedvezményezettek projektjeik
megvalósításával hozzájárulnak a
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív
Program Pluszban foglalt alábbi indikátor
célértékek teljesítéséhez (ezen indikátorokra
vonatkozóan a támogatást igénylőnek
projektszinten nem szükséges elérendő
célértéket meghatároznia):
Indikátor neve

Módosított szöveg
Kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott
támogatás esetén:
Ha egy projekt több tevékenységet foglal
magában, az egyes tevékenységeket be kell
sorolni az (a) bekezdés szerinti kutatásfejlesztési kategóriák közé. A K+F
tevékenység besorolást a NKFI Hivatal
kormányzati kutatási, fejlesztési és
innovációs szakmai szempontú támogató
véleménye tartalmazza.
Módosított szöveg
A Kedvezményezettek projektjeik
megvalósításával hozzájárulnak a
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív
Program Pluszban foglalt alábbi indikátor
célértékek teljesítéséhez (ezen indikátorokra
vonatkozóan a támogatást igénylőnek
projektszinten nem szükséges elérendő
célértéket meghatároznia):
Indikátor neve

Támogatott vállalkozások (ebből: mikro-, kis-,
közép-, illetve nagyvállalkozás)

Támogatott vállalkozások (ebből: mikro-, kis-,
közép-, illetve nagyvállalkozás)

Vállalkozáson belüli innovációs tevékenységet
folytató kkv-k

Vállalkozáson belüli innovációs tevékenységet
folytató kkv-k

Kutatást végző szervezetekkel együttműködő
vállalkozások

Kutatást végző szervezetekkel együttműködő
vállalkozások
A kutatási és innovációs berendezések névleges
értéke
Indikátor neve: RCO08 A kutatási és innovációs
berendezések névleges értéke
Indikátor definíciója: A támogatott kutatási és
fejlesztési berendezések teljes beszerzési értéke. A
K+F berendezés magában foglal minden olyan
felszerelést és eszközt, amelyet közvetlenül K+F
tevékenység végzésére használnak. Nem tartoznak
ide pl. a kísérletekben vagy egyéb kutatási
tevékenységben felhasznált vegyi anyagok, vagy
egyéb fogyóeszközök.

Indikátor számítási módja: Az irányító hatóság
állítja elő a pályázati informatikai rendszerben
(FAIR) tárolt kedvezményezetti adatok alapján.
Indikátor igazolásának módja: Az indikátort a
kedvezményezettnek nem szükséges külön
igazolnia, mivel az adatforrás a pályázati
informatikai rendszer (FAIR).
6.2. Milyen további szakmai elvárásoknak kell megfelelni a megvalósítás során?
Eredeti szöveg
Módosított szöveg
e)
A projekt területi korlátozása
e)
A projekt területi korlátozása
A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a
A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a
támogatást igénylő – konzorciumi tag –
támogatást igénylő – konzorciumi tag –
bejegyzett magyarországi székhelye,
bejegyzett magyarországi székhelye,
telephelye vagy fióktelepe lehet. A
telephelye vagy fióktelepe lehet. A
támogatást igénylő csak a bejegyzett
támogatást igénylő csak a bejegyzett
székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén
székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén
valósíthatja meg fejlesztését. A
valósíthatja meg fejlesztését. A
megvalósítási helyszínnek 60 nappal a
megvalósítási helyszínnek 60 nappal a
támogatási kérelem beadását megelőzően
támogatási kérelem beadását megelőzően
kell bejegyzésre kerülnie a mikro-, kis-, és
kell bejegyzésre kerülnie a mikro-, kis-, és
középvállalkozások, nagyvállalatok,
középvállalkozások, nagyvállalatok,
valamint állami többségi tulajdonú nonvalamint állami többségi tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok esetében. A
profit gazdasági társaságok esetében. A
megvalósítási helyszínnek a támogatási
megvalósítási helyszínnek a támogatási
kérelem benyújtásától alkalmasnak kell
kérelem benyújtásától alkalmasnak kell
lennie a projekt megvalósítására. A
lennie a projekt megvalósítására. A
megvalósítási helyszín akkor tekinthető
megvalósítási helyszín akkor tekinthető
alkalmasnak, ha a projekt tárgyát képező
alkalmasnak, ha a projekt tárgyát képező
tevékenység elvégezhető a helyszínen és a
tevékenység elvégezhető a helyszínen és a
projekt megvalósításhoz biztosított a
projekt megvalósításhoz biztosított a
megfelelő infrastruktúra. Továbbá
megfelelő infrastruktúra. Továbbá
biztosítani kell a projekt keretében
biztosítani kell a projekt keretében
foglalkoztatott személyek egy időben
foglalkoztatott személyek egy időben
történő elhelyezését és az általuk végzendő
történő elhelyezését és az általuk végzendő
tevékenység végrehajtását.
tevékenység végrehajtását.
7.3. Melyek az elszámolható költségek?
Eredeti szöveg
Módosított szöveg
A. Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott
A. Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott
támogatás támogatási kategória keretében:
támogatás támogatási kategória keretében:
b)
Szakmai tevékenységekhez
b)
Szakmai tevékenységekhez
kapcsolódó szolgáltatások költségei:
kapcsolódó szolgáltatások költségei:
i.
Szakmai megvalósításhoz
i.
Szakmai megvalósításhoz
kapcsolódó szolgáltatások költségei:
kapcsolódó szolgáltatások költségei:
•
A Felhívás 2.1.1. a) és 2.1.2. a)
•
A Felhívás 2.1.1. a) és 2.1.2. a)
pontjához kapcsolódó, a piaci feltételek
pontjához kapcsolódó, a piaci feltételek
szerint harmadik féltől megrendelt kutatásszerint harmadik féltől megrendelt kutatásfejlesztési tevékenység díja, valamint
fejlesztési tevékenység díja, valamint
kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó kiegészítő
kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó kiegészítő
szolgáltatások költségei, tanácsadás, ha
szolgáltatások költségei, tanácsadás, ha
azokat kizárólag a projekt céljaira veszik
azokat kizárólag a projekt céljaira veszik
igénybe.
igénybe.
Nem minősül elszámolható költségnek az
a szolgáltatás, amely más szellemi
alkotásának jogosulatlan felhasználását,

eltulajdonítását (plágium) eredményezi.
A plágium szabálytalansági eljárást
vonhat maga után.
8.2. Melyek a kiválasztási kritériumok?
Eredeti szöveg
1.
Nem hiánypótoltatható jogosultsági
kritériumok
a)
a támogatást igénylő által
benyújtott nyilatkozat a felhívásban előírt
módon került aláírásra vagy hitelesítésre, az
aláírás hiánytalan, érvényes és hiteles
b)
a támogatást igénylő átlátható
szervezetnek minősül az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény (a
továbbiakban: Áht.) 1. § 4. pontja és 50. §
(1) bekezdés c) pontja szerint,
c)
a támogatási kérelem pontjait a
támogatást igénylő a Felhívásban
meghatározott feltételek alapján releváns
szakmai és pénzügyi tartalommal kitöltötte.
d)
a támogatási kérelem a NKFI
Hivatal kormányzati kutatási, fejlesztési és
innovációs szakpolitikai szempontú
támogató véleményével rendelkezik.
8.2. Melyek a kiválasztási kritériumok?
Eredeti szöveg
3.1. A tartalmi értékeléshez kapcsolódó
információk
a) Felhívjuk figyelmét, a NKFI Hivatal
kormányzati kutatási, fejlesztési és
innovációs szakpolitikai szempontú
támogató véleménye tartalmazza a
projektjavaslat Nemzeti S3-ban
meghatározott prioritásokhoz való
kapcsolódását, melyet az Irányító
Hatóság figyelembe vesz.

Módosított szöveg
1.
Nem hiánypótoltatható jogosultsági
kritériumok
a)
a támogatást igénylő által
benyújtott nyilatkozat a felhívásban előírt
módon került aláírásra vagy hitelesítésre, az
aláírás hiánytalan, érvényes és hiteles
b)
a támogatást igénylő átlátható
szervezetnek minősül az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény (a
továbbiakban: Áht.) 1. § 4. pontja és 50. §
(1) bekezdés c) pontja szerint,
c)
a támogatási kérelem pontjait a
támogatást igénylő a Felhívásban
meghatározott feltételek alapján releváns
szakmai és pénzügyi tartalommal kitöltötte.
d)
a támogatási kérelem a NKFI
Hivatal kormányzati kutatási, fejlesztési és
innovációs szakmai szempontú támogató
véleményével rendelkezik.
Módosított szöveg
3.1.
A tartalmi értékeléshez kapcsolódó
információk
a)
Felhívjuk figyelmét, a NKFI
Hivatal kormányzati kutatási, fejlesztési és
innovációs szakmai szempontú támogató
véleménye tartalmazza a projektjavaslat
Nemzeti S3-ban meghatározott
prioritásokhoz való kapcsolódását, melyet
az Irányító Hatóság figyelembe vesz.

12.1. Milyen dokumentumokat kell csatolni a támogatási kérelemhez?
Eredeti szöveg
Módosított szöveg
a)
A NKFI Hivatal kormányzati kutatási,
a)
A NKFI Hivatal kormányzati kutatási,
fejlesztési és innovációs szakpolitikai szempontú
fejlesztési és innovációs szakmai szempontú
támogató véleménye, továbbá a NKFI Hivatal felé
támogató véleménye, továbbá a NKFI Hivatal felé
benyújtott teljes dokumentáció (az NKFI Hivatalhoz, benyújtott teljes dokumentáció (az NKFI Hivatalhoz,
a szakpolitikai véleményezés kezdeményezése
a szakmai véleményezés kezdeményezése céljából
céljából benyújtott kérelem adatlap és Excel
benyújtott kérelem adatlap és Excel költségterv).
költségterv).
Kérjük, a szakmai véleményre vonatkozóan
Kérjük, a szakpolitikai véleményre vonatkozóan
csatolandó dokumentumok egy tömörített fájlban (pl.
csatolandó dokumentumok egy tömörített fájlban (pl. zip; rar) kerüljenek csatolásra az alábbi elnevezés
zip; rar) kerüljenek csatolásra az alábbi elnevezés
(minta) szerint: NKFIH_vélemény_Támogatást
(minta) szerint: NKFIH_vélemény_Támogatást
igénylő neve.
igénylő neve.
12.1. Milyen dokumentumokat kell csatolni a támogatási kérelemhez?
Eredeti szöveg
Módosított szöveg
f) f) Az 572 és 573 gazdálkodási formakód
szerinti non-profit gazdasági társaságok
jogosultsági feltételeinek alátámasztásához:

1. a kutató/fejlesztő munkakörben
foglalkoztatott személy felsőfokú és
tudományos végzettségét alátámasztó
dokumentumot, munkaköri leírását,
munkaszerződését, egyhavi nettó
bérének 2020-ban teljesített kifizetését
alátámasztó dokumentumot.
Amennyiben a támogatást igénylő a
támogatási kérelem benyújtását
megelőzően nem rendelkezik minimum
1 fő főállású, határozatlan idejű, kutató
munkakörben alkalmazott, legalább Phd
végzettséggel rendelkező
munkavállalóval, a munkavállaló
egyhavi bérének 2020-ban teljesített
kifizetését alátámasztó dokumentumot
nem kell csatolni;
2. a támogatási kérelem benyújtását
megelőző három naptári évben az általa
igényelt támogatási összeg 50%-át elérő
- nem uniós vagy hazai vagy egyéb
állami forrásból finanszírozott
támogatási program keretében folyamatban lévő kutatási megbízáshoz
kapcsolódó megbízási szerződést, vagy
teljesített kutatási megbízáshoz
kapcsolódó megbízási szerződést,
teljesítésigazolást, számlát, kifizetést
igazoló dokumentumot.
Kérjük, az 572 és 573 gazdálkodási formakód
szerinti non-profit gazdasági társaságok jogosultsági
feltételeit alátámasztó dokumentáció vonatkozásában
a csatolandó dokumentumok tömörített fájlban (pl.
zip; rar), egy dokumentumban (pdf) kerüljenek
csatolásra az alábbi elnevezés (minta) szerint: Non
profit_jogosultsági dokumentáció_Támogatást
igénylő neve.
13.3. További mellékletek A felhívás 1. sz. melléklete Hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok
Eredeti szöveg
Módosított szöveg
2. Jelen Felhívásra támogatási kérelmet
2. Jelen Felhívásra támogatási kérelmet
nyújthatnak be mikro-, kis-, és
nyújthatnak be mikro-, kis-, és
középvállalkozások, illetve nagyvállalatok,
középvállalkozások, illetve nagyvállalatok,
továbbá költségvetési szervek, költségvetési
továbbá költségvetési szervek, költségvetési
szervek jogi személyiséggel rendelkező
szervek jogi személyiséggel rendelkező
intézményei, egyházi jogi személyek, egyéb,
intézményei, egyházi jogi személyek, egyéb,
jogi személyiségű nonprofit szervezetek és
jogi személyiségű nonprofit szervezetek és
kizárólagos állami tulajdonú non-profit
non-profit gazdasági társaságok, amennyiben
gazdasági társaságok, amennyiben azok a
azok a tudományos kutatásról, fejlesztésről és
tudományos kutatásról, fejlesztésről és
innovációról szóló 2014. LXXVI. törvény
innovációról szóló 2014. LXXVI. törvény
(KFI tv.) szerinti kutatóhelynek, és a
(KFI tv.) szerinti kutatóhelynek, és a
651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83.
651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83.
pontja szerint kutató tudásközvetítő
pontja szerint kutató tudásközvetítő
szervezetnek minősülnek. Ennek megfelelően
szervezetnek minősülnek. Ennek megfelelően
a támogatást igénylő és konzorciumi tag(ok)
a támogatást igénylő és konzorciumi tag(ok)
minősítési kódja 2, 3, 4, 5,6 vagy 7 lehet.
minősítési kódja 2, 3, 4, 5,6 vagy 7 lehet.

A projekt megvalósításának tervezett kezdete
nem lehet korábbi, mint 2021.09.14., valamint
nem lehet későbbi, mint a projekt
megvalósítás tervezett fizikai befejezése! A
projekt fizikai befejezésére a projekt
megkezdését, vagy amennyiben a projekt a
Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem
kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba
lépését követően legfeljebb 36 hónap áll
rendelkezésre, de legfeljebb 2025. június 30.
lehet.
12. Támogatási kérelmet nyújthatnak be azok a
vállalkozások, amelyek rendelkeznek legalább
2 lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő)
üzleti évvel (az előtársaságként való működés
időszaka ebbe nem számít bele).
20. A megvalósítási helyszínnek 60 nappal a
támogatási kérelem beadását megelőzően kell
bejegyzésre kerülnie mikro-, kis-, és
középvállalkozások, nagyvállalatok, valamint
állami többségi tulajdonú non-profit
gazdasági társaságok esetében, valamint a
támogatási kérelem benyújtásától alkalmasnak
kell lennie a projekt megvalósítására.
26. A támogatási kérelem megfelel a Felhívás 8.2
1. Nem hiánypótoltatható jogosultsági
kritériumok pontjában szereplő feltételeknek.
4.

A projekt megvalósításának tervezett kezdete
nem lehet korábbi, mint 2021.11.03., valamint
nem lehet későbbi, mint a projekt
megvalósítás tervezett fizikai befejezése! A
projekt fizikai befejezésére a projekt
megkezdését, vagy amennyiben a projekt a
Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem
kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba
lépését követően legfeljebb 36 hónap áll
rendelkezésre, de legfeljebb 2025. június 30.
lehet.
12. Támogatási kérelmet nyújthatnak be azok a
vállalkozások, amelyek rendelkeznek
legalább 2 lezárt (beszámoló), teljes (365
napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként
való működés időszaka és a támogatást
igénylő jogelődjének működési időtartama
ebbe nem számít bele).
20. A megvalósítási helyszínnek 60 nappal a
támogatási kérelem beadását megelőzően kell
bejegyzésre kerülnie mikro-, kis-, és
középvállalkozások, nagyvállalatok, valamint
non-profit gazdasági társaságok esetében,
továbbá a támogatási kérelem benyújtásától
alkalmasnak kell lennie a projekt
megvalósítására.
26. 4.

