Módosult a „K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések” című felhívás
Értesítjük a Tisztelt támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „K+F
versenyképességi és kiválósági együttműködések” című (GINOP-2.2.1-15 kódszámú) felhívás az alábbiak
szerint módosult:
Módosuló pont
megnevezése

Korábbi szöveg

3.2.4. Kötelező A támogatást igénylő vállalja, hogy a
projekt időtartama alatt, de legkésőbb
vállalások
a projekt megvalósítási időszakának
c) Iparjogvédelmi végéig
iparjogvédelmi
oltalmi
oltalom
vagy bejelentést tesz (az illetékes hazai,
tesztelt
vagy nemzetközi hatóság által
prototípus
lajstromkivonattal igazolt módon)
vagy tesztelt prototípust, piacra vihető
terméket, szolgáltatást állít elő.
Ez a bekezdés eddig nem szerepelt.
3.8. Önerő

5.5.
Az Ez a rész eddig nem szerepelt.
elszámolható
költségek köre
5.5.1. Kutatásfejlesztési
projekthez
nyújtott
támogatás
keretében 1) a)

Új szöveg

A támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt
időtartama alatt, de legkésőbb a projekt
fizikai befejezéséig iparjogvédelmi oltalmi
bejelentést tesz (az illetékes hazai, vagy
nemzetközi hatóság által lajstromkivonattal
igazolt módon) vagy tesztelt prototípust,
piacra vihető terméket, szolgáltatást állít elő.

Ha a kedvezményezett természetes személy,
mikro-, kis- és középvállalkozás vagy
nagyvállalat, az önerő rendelkezésre állásról
– választása szerint - legkésőbb az első
kifizetési
igénylés
(ideértve
az
előlegigénylést
is)
benyújtásakor
nyilatkozhat, amelyben vállalja, hogy a
projekt megvalósítása során biztosítani fogja
az önerő rendelkezésre állását.
A kutató, fejlesztő személyek esetében
felsőfokú szakirányú végzettség fogadható
el. A technikus személyek esetében elvárás,
hogy a projekt témájához kapcsolódó
területen
rendelkezzenek
szakirányú
végzettséggel.

5.5.
Az Anyagköltségek, amennyiben azokat Anyagköltségek (amelyek tartalmazzák a
közvetlenül
a
kutatás-fejlesztési vételárat, kizárólag indokolt esetben az
elszámolható
tevékenységhez
veszik
igénybe.
anyagköltséghez kapcsolódó szállítás és
költségek köre
tárolás költségét is),, amennyiben azokat
5.5.1. Kutatásközvetlenül
a
kutatás-fejlesztési
fejlesztési
tevékenységhez veszik igénybe.
projekthez
nyújtott
támogatás
keretében 3) a)
5.5.2
1)

i) Közbeszerzési költségek (ideértve a i) Közbeszerzési költségek (ideértve a
közbeszerzési szakértő díját is), amely közbeszerzési szakértő díját, illetve a
projekt nem lehet több a projekt összes közbeszerzési munkatárs személyi jellegű

elszámolható költségének 1%-ánál.
előkészítéséhez
kapcsolódó
költségek
b)
közbeszerzési
költségek

ráfordításait is), amely nem lehet több a
projekt összes elszámolható költségének 1%ánál.

b)
A
kötelezően
előírt
nyilvánosság költségének az összes
3) A projekt elszámolható költséghez viszonyított
szakmai
aránya a teljes projekt szintjén nem
megvalósításálehet több mint 0,5%.
hoz kapcsolódó
szolgáltatások
költségei

b)
A kötelezően előírt nyilvánosság
költségének
az
összes
elszámolható
költséghez viszonyított aránya a teljes
projekt szintjén nem lehet több mint 0,5%. A
projekt
megvalósításához
kapcsolódó,
kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának
költségei
a
„Széchenyi
2020
Kedvezményezettek
Tájékoztatási
Kötelezettségei útmutató és arculati
kézikönyv KTK 2020” szerint.
i)
Az általános (rezsi) költségnek
közvetlenül kapcsolódnia kell a projekt
végrehajtásához és az összes elszámolható
költséghez viszonyított aránya a teljes
projekt szintjén nem lehet több mint 1%.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a rezsi költséghez
kapcsolódóan
nem
elszámolható
költségtételnek minősülnek a személyi
jellegű költségösszesítőben (bérköltség
elszámolási
csomag
táblázataiban)
elszámolni kívánt költségek.
17
Kizárólag olyan kutatási infrastruktúrák
költsége elszámolható el, amelyeket az
üzembe
helyezés/használatba
vételt
követően a Nemzeti Kutatási Infrastruktúra
Regiszterben
regisztráltak
és
ezáltal
biztosítják, hogy a projekt keretében
létrejövő infrastruktúrát a tudományos
közösség rendelkezésére bocsájtják az adott
területtel kapcsolatos kutatásaikhoz. A
regisztrációt
az
üzembe
helyezés/használatba
vételt
igazoló
dokumentumot
tartalmazó
kifizetési
igényléssel, de legkésőbb a záró kifizetési
igényléssel szükséges igazolni képernyőkép
benyújtásával.
A Felhívásban meghatározott személyi
jellegű korlátokat személyenként, egy
hónapra – napi 8 órás (vagy annál több)
foglalkoztatásra – vonatkozóan, a teljes
bértömegre
(alapbérre+bármilyen
támogatással érintett projektekre és
járulékaikra) összevontan kell értelmezni.
Azaz egy munkavállaló – pl. kutató-fejlesztő

5.5.2

i)
Az általános (rezsi) költségnek
közvetlenül kapcsolódnia kell a projekt
4)
Általános végrehajtásához
és
az
összes
(rezsi) költségek
elszámolható költséghez viszonyított
aránya a teljes projekt szintjén nem
lehet több mint 1%.
5.5.2

Ez a rész eddig nem szerepelt a
5.5.3. Kutatási
lábjegyzetben.
infrastruktúrához17
nyújtott
beruházási
támogatás
keretében

5.6
Az Ez a rész eddig nem szerepelt.
elszámolhatóság
további feltételei

anyagköltség
összesítő
a
5.6
Az iii.
szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó
elszámolhatóság
további feltételei anyagköltség esetében alkalmazandó.
Az elszámolásra benyújtott számlák
egyenkénti nettó értékének meg kell
haladnia az 50.000 Ft-ot,
iv.
általános
(rezsi)
költségösszesítőn történik a rezsi
költségek elszámolása.
5.6
Az Ezek a pontok eddig nem szerepeltek.
elszámolhatóság
további feltételei

– részére egy hónapban maximum 1.700.000
Ft személyi jellegű ráfordítás számolható el
napi 8 órás foglalkoztatás esetén, mely
összeg összességében értendő valamennyi
támogatással érintett projektekre, melyen az
adott munkavállaló dolgozik, a munka
jogcímétől, foglalkoztatás formájától (pl.
kinevezés, megbízási szerződés) függetlenül.
A rendelet 5.számú mellékletének 3.5.4.5.
pontja
értelmében
egy
személynek
ugyanazon időszakra vonatkozóan csak egy
jogcímen számolható el személyi jellegű
költség.
iii.
anyagköltség összesítő a szakmai
megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség
esetében alkalmazandó. Az elszámolásra
benyújtott forintban kiállított számlák
egyenkénti nettó értékének meg kell
haladnia az 50.000 Ft-ot,
iv.
általános (rezsi) költségösszesítőn
történik a forintban kiállított számlán
megjelenő rezsi költségek elszámolása.
d)
Mérföldkő elérését megelőzően
utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés
esetén kifizetési igénylés csak abban az
esetben nyújtható be, ha az abban igényelt
támogatás összege meghaladja a megítélt
támogatás 1%-át, de legalább a kétszázezer
forintot. Az egymilliárd forintot meghaladó
összegben megítélt támogatás esetén
utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés
akkor nyújtható be, ha az abban igényelt
támogatás összege meghaladja a támogatási
szerződésben meghatározott minimális
kifizetési igénylési összeget.
e)
A kedvezményezettnek projekt
szintű elkülönített számviteli nyilvántartást
kell vezetnie, a projekttel kapcsolatos
minden dokumentumot elkülönítetten kell
nyilvántartania, és legalább 2027. december
31-éig megőriznie.
f) Visszlízing elszámolására jelen felhívás
keretében nincs lehetőség.
g) Egyszerűsített elszámolásra jelen Felhívás
keretében nincs lehetőség.
h)

Amennyiben

a

támogatási

okiratszerződés mellékletében (Monitoring
mutatók)
a
megvalósítási
időszakra
vonatkozóan vállalásként szerepel az „Új
termékek forgalomba hozatala céljából
támogatott vállalkozások száma” vagy az „Új
termékek gyártása céljából támogatott
vállalkozások
száma”
indikátor,
úgy
legkésőbb a záró beszámolóhoz szükséges
benyújtani az új termék forgalomba
hozatalának / gyártásának igazolásaként az
új terméket, szolgáltatást vagy technológiát
bemutató-,
ismertető
kiadványt.
Az
ismertető kiadvány megjelenésének dátumát
szükséges feltüntetni a kiadványon.
i) Kizárólag olyan kutatási infrastruktúrák
költsége elszámolható el, amelyeket az
üzembe
helyezés/használatba
vételt
követően a Nemzeti Kutatási Infrastruktúra
Regiszterben
regisztráltak
és
ezáltal
biztosítják, hogy a projekt keretében
létrejövő infrastruktúrát a tudományos
közösség rendelkezésére bocsájtják az adott
területtel kapcsolatos kutatásaikhoz. A
regisztrációt
az
üzembe
helyezés/használatba
vételt
igazoló
dokumentumot
tartalmazó
kifizetési
igényléssel, de legkésőbb a záró kifizetési
igényléssel szükséges igazolni képernyőkép
benyújtásával.
bírságok,
kötbérek
és 12.
bírságok, Kedvezményezett által
5.8
Nem 12.
perköltségek,
jutalom,
illetve
az
olyan
fizetett
kötbérek és perköltségek, jutalom,
elszámolható
jutalom
jellegű
kifizetés,
amely
mögött
illetve
az
olyan jutalom jellegű kifizetés,
költségek köre
a teljesítés nem igazolható,
amely mögött a teljesítés nem igazolható,
32. és 33.
szerepeltek.

pontok

eddig

Ez a rész eddig nem szerepelt.
5.9.1. A
Felhívás
keretében
nyújtott
egyes

nem 32.
Rezsi költségek esetében nem
elszámolható költségtételnek minősülnek a
személyi
jellegű
költségösszesítőben
(bérköltség
elszámolási
csomag
táblázataiban) elszámolni kívánt költségek,
33.
kommunikációs
terv
készítése,
TÉRKÉPTÉR
feltöltése,
sajtóközlemény
elkészítése, kiküldése; új honlap létrehozása
a projekthez kapcsolódó tájékoztató
megjelenítésére
Nem minősül elszámolható költségnek az
olyan tárgyi eszköz és támogatható
immateriális javak költsége, amelyet a
beruházó nehéz helyzetben lévő, vagy

támogatási
kategóriákra
vonatkozó egyedi
szabályok
Regionális
beruházási
támogatás
fejezete

csődeljárás, felszámolás vagy kényszertörlési
eljárás alatt álló beruházótól szerzett be.

