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1. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÉLJA 
 
Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (a továbbiakban: ÉMI) által 
meghirdetett Felhívás célja, hogy kiszámítható forrást biztosítson a magyar építésgazdaság innovációjának 
ösztönzésére, lehetővé tegye a gazdaság és a társadalmi élet területein hasznosuló kutatás-fejlesztést, 
támogassa a vállalati és kutatási együttműködéseket. A Felhívás keretében az ÉMI célja a magyar 
nemzetgazdaság versenyképességének támogatása az együttműködő KKV-k kutatás-fejlesztési, valamint 
tágabb értelemben a vállalkozási tevékenységének támogatásán keresztül. A Felhívás keretében az ÉMI 
állami finanszírozást biztosít technológia (termék vagy prototípus), vagy szolgáltatás- fejlesztések 
megvalósításához. 
 

2. A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS 
 
A támogatás forrása a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. 

melléklet LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap fejezet 2. (Innovációs Alaprész) címe. 

 
Rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg: 108.385.139 Forint. 
 
A támogatásban részesülő pályázatok várható száma 5 db. E szám indikatív jellegű, a pályázók által igényelt 

és elnyert támogatás függvényében változhat. 

 

3. JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK 
 

3.1 Támogatást igénylők köre 
 
Magyarországi székhelyű 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 rendelkező kis- és középvállalkozások, amelyek: 
 

• 41.20-43.99 TEÁOR közötti tevékenységet folytatnak, vagy 16, 23, 24. TEÁOR, vagy a 22.21, 22.23, 
25.11, 25.12, 25.21, 25.29, 25.61, 25.62, 25.72, 25.93, 25.94, 27.12, 27.31, 27.32, 27.33, 27.40, 27.90, 
28.14 TEÁOR szerinti építési termék gyártási tevékenységet folytatnak, vagy 71.11, illetve 71.12, 71.20 
TEÁOR tevékenységet folytatnak; 

• legalább egy lezárt, jóváhagyott, teljes (365 nap) üzleti évvel rendelkeznek; 

• kettős könyvvitelt vezetnek; 

• nem tartoznak a KATA hatálya alá, továbbá 

• a pályázó(k) utolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó, közzétett éves beszámolója szerinti 
saját tőkéje nem lehet negatív vagy a szükséges pótbefizetést/tőkeemelést köztes beszámolóval 
igazolni tudja.  

 
Felhívjuk a figyelmüket, hogy kapcsolt vállalkozások esetén csak egy cég pályázhat a jelen Felhívásra, 
továbbá konzorcium jelen Felhívás keretében nem pályázhat, a pályázók csak önállóan pályázhatnak. 
konzorciumban benyújtott pályázásra nincs lehetőség. 
 

3.2 A pályázat jogosultsági ellenőrzése során az érdemi vizsgálat nélküli elutasítási 
indokok 
 
Nincs lehetőség hiánypótlásra, így a projekt érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül ha: 
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1) a postai úton benyújtott 10. pont szerinti mellékletek aláírása nem cégszerű, az aláírás nem felel meg a 

9.1. pontban meghatározott formai követelményeknek, 

2) a pályázat nem felel meg a 3.1 pontban foglaltaknak, 
3) a pályázatot nem a Felhívásban leírtak szerint nyújtották be (postai úton, határidőn belül), 
4) ha a Pályázóval szemben a pályázat benyújtásakor valamely jogszabályban, a Felhívásban vagy a Felhívás 

mellékletét képző Működési Kézikönyvben (a továbbiakban: Kézikönyv) meghatározott kizáró ok áll 

fenn, vagy 

5) a pályázatban rögzített téves/valótlan/nem helyt álló adatok alapján történt a pályázat Felhívás szerinti 

befogadása, 

6) a kézírással kitöltött mellékleteket tartalmazó pályázat kerül benyújtásra. 

 

3.3 A projekt területi korlátozása 
 
A projekt megvalósításának helyszíne: a Pályázó – a pályázat benyújtásáig – bejegyzett magyarországi 

székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. 

 

3.4 Nem nyújtható támogatás 

 
a) a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett projekthez; 
b) ahhoz a pályázathoz, amelyben a Pályázó szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis 

adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor, és ez hitelt érdemlően bebizonyosodik; 
c) olyan projekthez, melynek műszaki tartalma nem azonosítható; 
d) olyan projektre, mely – az államháztartás alrendszereiből nyújtott vagy uniós támogatási forrásból – a jelen 

pályázatban megjelölt feladatokkal azonos tartalommal és a jelen pályázat benyújtását megelőző 10 (tíz) évben 
elvégzésre került; 

e) használt műszaki vagy egyéb berendezések, gépek, eszközök beszerzésének és szerelésének költségeihez; 

f) azon pályázó részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához 

használja fel, amennyiben: 

- a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozás által 

forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, 

- a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás; 

g) nehéz helyzetben lévő vállalkozás1 részére, 

h) exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat 

kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb 

folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik; 

i) ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé; 

j) a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó versenyképtelen szénbányák bezárásához; 

k) azon pályázó részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami 

támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatának nem tett eleget; 

l) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.  

 

 

 

 

 

 
1 A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (4a)-(4b) bekezdés alapján. 
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4. A PÁLÁYZATTAL KAPCSOLATOS RÉSZLETES INFORMÁCIÓK 
 

4.1 Támogatható tevékenységek bemutatása 
 
A pályázat keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan: 

• KKV-k számára nyújtott K+F+I szolgáltatás, melyek a következők: 
 

❖ Anyag- és technológia fejlesztés, Termékfejlesztés (a K+F+I szolgáltatáshoz vagy 
termékfejlesztéshez kapcsolódóan) különös tekintettel: Anyagfejlesztés, kötési-, megmunkálási és 
bevonat-technológiák, Mérés, méréstechnológia, mérőeszköz és műszerfejlesztés, Mérnöki 
modellezések, Technológia modellezések: 

 

➢ Anyagvizsgálat  
o Mechanikai és roncsolásmentes anyagvizsgálatok  
o Anyagszerkezeti vizsgálatok, fizikai és kémiai jellemzők meghatározása 

 

➢ Szerkezetvizsgálat 
o Tartószerkezeti vizsgálatok  
o Épületfizikai viselkedés vizsgálatok 
o Akusztikai viselkedés vizsgálatok 
o Nyílászárók szerkezetvizsgálata 
o Tűzvédelmi vizsgálatok  

 

➢ SMART Technológiák 
o Ipar 4.0 eszközökkel támogatott épületüzemeltetés menedzsment tervezése 

 

➢ LCA és LCC vizsgálatok, termék és folyamat karbonlábnyom értékelés, EPD 

 
A pályázat keretében nyújtott K+F+I szolgáltatás munkadíja nem standardizálható, mivel egyedi, az adott 
pályázat keretein belül megoldandó feladatra vonatkozó összetételű állomány alkalmazása lehet szükséges. 
Ennek értelmében a piaci árat egyedileg, az ÉMI által nyújtott K+F+I szolgáltatásra vonatkozó támogatási 
ajánlat kiállításával egy időben az ÉMI támasztja alá. Ehhez a szolgáltatás nyújtásra vonatkozó önköltség 
számítást készít, amely során figyelembe veszi a mérnöki kamara napidíjas díjszabását, valamint az 
igazságügyi szakértői díjszabást. 

 
4.2 Kötelezendően megvalósítandó, de nem támogatandó tevékenység 
 
A pályázat keretében az alábbi tevékenység kötelezően megvalósítandó, azonban nem támogatható: 

➢ Üzleti terv készítése a fejlesztés tárgyára vonatkozóan  

 

4.3 A támogatás jogcíme és a támogatható tevékenységek támogatási 
kategóriák szerinti besorolása 
 

A támogatás jogcíme a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal 
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet2 (a továbbiakban: 
651/2014/EU bizottsági rendelet) I-II. fejezete, és 28. cikke szerinti kis- és középvállalkozásnak 
nyújtott innovációs támogatás.  

 
2 HL L 187. 2014.6.26. 1.o. 
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4.4 A projekt végrehajtásához rendelkezésre álló időtartam 
 

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam3: 
-  a Támogatói Okirat kézhezvételét követő 11 hónap, de legkésőbb 2023.10.31. napjáig 
 
Támogatás a pályázat benyújtása előtt megkezdett projekthez nem igényelhető. A projekt megvalósítása a 
pozitív támogatói döntés közlését követő napon kezdhető meg.  
 

4.5 A pályázat ütemezése 
 
A beérkezett pályázatok két körben kerülnek elbírálásra és kiválasztásra. A projektkiválasztás folyamata 

magában foglalja a pályázat beérkezésétől a végső döntésről szóló értesítésig tartó lépéseket.  

 

1. kör – előminősítés 

 

Az 1. körben benyújtásra került pályázatok, melynek része az előzetes technológia-, vagy szolgáltatás- 

fejlesztési igény (ET) a benyújtás sorrendjében folyamatosan kerülnek feldolgozásra. A beérkezett 

pályázatok egyedi pályázati azonosítóval kerülnek ellátásra. A befogadási kritériumoknak való megfelelés 

vizsgálatát követő jogosultsági, formai és tartalmi ellenőrzés során az ÉMI megvizsgálja, hogy a Pályázó 

megfelel-e a jogosultsági követelményeknek, a megvalósítandó projekt tartalmát tekintve megfelel-e a 

Felhívás 1. pontban meghatározott céljának és az abban foglalt követelményeknek. 

A jogosultsági és tartalmi feltételeknek való megfelelés vizsgálat végső eredményéről a Pályázó értesítést 

kap.  A pozitív előminősítésben részesített Pályázók részére az ÉMI az értesítéssel egyidejűleg megküldi a 

K+F+I szolgáltatásra vonatkozó támogatási ajánlatot is, mely dokumentum a pályázat elválaszthatatlan 

mellékletét képezi. 

 

2. kör – pályázatok feldolgozása 

 

A Pályázóknak ebben a körben kell megküldeniük a Részletes technológia-, vagy szolgáltatás- fejlesztési 
igényüket (támogatási kérelem), valamint a cégszerű nyilatkozatukat a támogatási ajánlat elfogadásáról. 
A 2. körben benyújtott pályázatok közül szakmai értékelés alapján kerülnek kiválasztásra a támogatásra 
javasolt projektek.  
A két kör lefolyását követően döntés meghozatalára kerül sor. A Pályázó támogatásáról, pozitív bírálat és 
a döntés elfogadása esetén a Támogatói Okirat megküldésre kerül a Pályázó részére. 
 

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK 
 
A támogatás formája: vissza nem térítendő továbbadott támogatás. 
Pályázatonként az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 10 millió Ft, 

maximum 45 millió Ft. 

A kis- és középvállalkozásoknak nyújtott innovációs támogatás támogatási intenzitása maximum 75% 

(minimum 25% önerő mellett) feltéve, hogy az innovációs tanácsadásra és támogató szolgáltatásokra 

nyújtott támogatás teljes összege nem haladja meg bármely három éves időszak4 alatt 

vállalkozásonként a 200.000 eurónak megfelelő forintösszeget. Amennyiben a Pályázó az igényelt 

 
3 A projekt megvalósítása során a megvalósítás időtartama szakmai indokok alapján, az ÉMI előzetes jóváhagyásával 
hosszabbítható meg. 
4 A három éves időszak az Előzetes technológia-, vagy szolgáltatás- fejlesztési igény (ET) benyújtása napját megelőző háromszor 
365 napot jelenti. 

mailto:nkfialap@nkfih.gov.hu
http://www.nkfih.gov.hu/


2000 Szentendre, Dózsa György út 26. / Postacím: 2001 Szentendre, Pf.:180. 

E-mail: akh2022@emi.hu / www.emi.hu / Telefon: +36 -30-119-1866 

7 

 

 

támogatással meghaladja a 200.000 eurós keretösszeget, a maximális támogatási intenzitás maximum 50% 

lehet (minimum 50% önerő mellett). 

A projekt megvalósításához előleg nem igényelhető.  

Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén a kkv-knak nyújtott innovációs 

támogatás abban az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból 

származó állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai 

Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez. 

A kkv-knak nyújtott innovációs támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén 

halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással. 

Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás - függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, 

országos, regionális vagy helyi forrásból történik - támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó 

uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget. 

 

5.1 Elszámolható költségek köre 
 
A vállalkozások számára nyújtott K+F+I szolgáltatás keretében kizárólag a pozitív támogatói döntés 

közlését követő naptól felmerült, az innovációs tanácsadás5 és támogató szolgáltatások6 költsége 

számolható el. 

 

5.2 Biztosítékok köre 
 
A Pályázó a támogatás összegéig köteles biztosítékot nyújtani a Támogatói Okirat kiállításához, amely a 
Pályázó számlavezető pénzintézete által ellenjegyzett, visszavonásig a Támogató javára szóló, valamennyi 
- jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, csak a Támogató 
írásbeli hozzájárulásával visszavonható, beszedési megbízásra felhatalmazó nyilatkozata pénzügyi 
fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való 
sorba állítására, valamint a részteljesítésre vonatkozó rendelkezéssel együtt; amennyiben a Pályázó több 
bankszámlával rendelkezik, egyidejűleg nyilatkozik a felhatalmazások érvényesítésének sorrendjéről. 
A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy amennyiben a minimum 25%-os (vagy a fentebb említett 
esetben 50 %-os) önrész nem kerül kifizetésre vagy a megállapodott projekt terv szerinti teljesítés esetén 
sem kerül teljesítés igazolásra a K+F+I szolgáltatás, az ÉMI élhet a felhatalmazó levél érvényesítésével. 
 

6. A PROJEKTBEN TETT VÁLLALÁSOK 
 
Az alábbi előírások vállalása kötelező: 
 

a) Kifejlesztett új termék/szolgáltatás vagy prototípus 
b) Kidolgozott üzleti terv (ÉMI) 
c) Nyertes Pályázó, mint közvetett kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt 

keretében végzett együttműködés során, a jóváhagyott ütemterv szerint az előrehaladást 
rendszeresen ellenőrzi, az előrehaladási jelentést havonta jóváhagyja és erről igazolásokat állít ki az 
ÉMI részére. 

d) A záró pénzügyi és szakmai beszámoló részeként a Pályázó nyilatkozik a megvalósítási időszakra 
vállalt kötelező vállalások és a 6.1. pont szerinti monitoring mutatók teljesüléséről, továbbá köteles 

 
5 A tudástranszfer, az immateriális javak megszerzése, védelme és kiaknázása és az ezeket magában foglaló szabványok és 
szabályozások alkalmazása terén történő tanácsadás, segítségnyújtás és képzés. 
6 Irodahelyiségek, adatbankok, könyvtárak, piackutatás, laboratóriumhasználat, minőségtanúsítás, tesztelés és tanúsítás 
biztosítása hatékonyabb termékek, eljárások és szolgáltatások fejlesztése céljából. 
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indokolni és alátámasztani a céloktól való eltéréseket. 
e) Az ÉMI és a nyertes Pályázó a támogatással kapcsolatos okiratok és dokumentumokat a támogatási 

döntéstől számított 10 (tíz) évig köteles megőrizni. 
 

6.1 Monitoring mutatók 
 
A kedvezményezett az alábbi táblázat szerinti adatokat köteles szolgáltatni a projekt megvalósulásáról: 

 

 
Mutató neve 

Mennyi-

ség 

Mérték- 

egység 

Megnevezés Adatszolgáltatás 

jellege 

 

ÉMI által nyújtott 

szolgáltatások  

  
 

db 

  
 

Kötelező 

Kifejlesztett új termék 
 db 

 
Kötelező 

Kifejlesztett új szolgáltatás 
 db 

 
Kötelező 

Kifejlesztett új prototípus 
 db 

 
Kötelező 

 
 

7. FENNTARTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 
 
Jelen Felhívás a projekt befejezését követő fenntartási időszakot nem határoz meg. 
 

8. PÁLYÁZATOK KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMAI 
 

A beérkezett pályázatok két körben kerülnek elbírálásra és kiválasztásra. A projektkiválasztás folyamata 

magában foglalja a pályázat beérkezésétől a végső döntésről szóló értesítésig tartó lépéseket. 

Az 1. körben a beérkezett pályázatok befogadási feltételeknek, illetve jogosultsági és tartalmi feltételeknek való 

megfelelés vizsgálata valósul meg, melynek eredményéről a Pályázók írásbeli tájékoztatás kapnak. A Pályázók az 

1. körben megfelelt pályázatok tekintetében nyújthatják be a 2. körben a részletes technológia-, vagy 

szolgáltatás- fejlesztési igényüket. A 2. körben benyújtott pályázatok közül szakmai értékelés alapján 

kerülnek kiválasztásra a támogatásra javasolt projektek. 

 

A szakmai értékelés alapján meghozott döntés tartalma: 

 

▪ Támogatás 

▪ Támogatás - csökkentett mértékkel 

▪ Támogatás - csökkentett mértékkel és feltételes 

▪ Támogatás - csökkentett összköltséggel 

▪ Támogatás - csökkentett összköltséggel és feltételes 

▪ Támogatás - csökkentett összköltséggel és mértékkel 

▪ Támogatás - csökkentett összköltséggel, mértékkel és feltételes 

▪ Támogatás - feltételesen 
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▪ Elutasítás szakmai indokok alapján 

▪ Elutasítás forráshiány miatt 
 
Az ÉMI a döntést követő tizenöt munkanapon belül tájékoztatást küld a döntésről postai úton az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 73. § (1) 

bekezdése szerint. 

 

A Pályázó a pályázat benyújtásának időpontjától a támogatási jogviszony időtartama alatt kifogást nyújthat 

be, ha az eljárás során hozott valamely döntés véleménye szerint jogszabálysértő. A Pályázó a kifogását 

postai úton a Támogatónak nyújthatja be az alábbi címre: 

 

ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. 

2001 Szentendre, Pf. 180. 

 

9. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 
 

9.1 A pályázatok benyújtásának módja 
 
A teljes pályázat dokumentációja kizárólag magyar nyelven, 1 eredeti példányban, postai úton papír alapon 
aláírással hitelesítve, és elektronikus adathordozóra mentve (pl. CD) az alábbi címre nyújtható be:  

ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. 
2001 Szentendre, Pf. 180. 

 
A borítékra kérjük ráírni, hogy „AKH-ÉMI-2022”, továbbá a Pályázó nevét és címét. 
 

Kérjük, hogy a pályázat dokumentációja ajánlott, tértivevényes levélküldeménykényként, továbbá ne 
csomagként kerüljön benyújtásra. 
Egy pályázat dokumentációja egy levélküldeményként kerüljön benyújtásra. 
A papír alapon kiállított, benyújtásra kerülő eredeti pályázat dokumentációjának digitalizált (szkennelt) 
és szerkeszthető változatai a mellékelt adathordozón becsatolandók!  
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a mellékleteket géppel szükséges kitölteni, a kézírással kitöltött 
mellékletet tartalmazó pályázat elutasításra kerül! 
 
Kérelmező a pályázat benyújtásakor semmilyen díj megfizetésére nem köteles. 
 

9.2 A pályázatokkal kapcsolatos felvilágosítás 
 
A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban információk az ÉMI hivatalos (www.emi.hu) honlapján 

találhatóak meg. További felvilágosítás kérhető e-mailben és telefonon az ÉMI pályázati ügyfélszolgálatán: 

E-mail: akh2022@emi.hu  

Telefon: +36-30-119-1866 

Ügyfélfogadási idő: H-CS 09:00-15:00; P 09:00-12:00 
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9.3 A pályázatok benyújtásának határideje 
 
1. kör – előminősítés 

A pályázatokat a Felhívás megjelenésének napjától összesen 15 darab pályázat beérkezéséig lehet 

benyújtani, de legkésőbb 2023. március 31. napjáig.  

 

2. kör 

Az 1. körben benyújtott és befogadott, valamint a jogosultsági és tartalmi feltételeknek megfelelt 

pályázatok esetén a 2. körbe való postai feladás határideje az ÉMI által postai úton megküldött támogatási 

ajánlat kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) munkanap. Támogatás a rendelkezésre álló keret erejéig 

nyújtható. 

 

9.4 A Felhívás 1. körének felfüggesztése és lezárása 
 
A vissza nem térítendő továbbadandó támogatás keretének (2. pont) kimerülése esetén az ÉMI hivatalos 

honlapján hirdetményt tesz közzé a Felhívás felfüggesztésének / lezárásának pontos idejéről. 

Összesen 15 darab pályázat beérkezése esetén az ÉMI hivatalos honlapján a lezárásról szóló közlemény 

megjelenését követő munkanapon postai úton feladott pályázatok még feldolgozásra kerülnek. 

 

10. A PÁLYÁZAT ELKÉSZÍTÉSE SORÁN CSATOLANDÓ 
MELLÉKLETEK LISTÁJA 
 
A pályázathoz az alábbi dokumentumokat szükséges benyújtani az 1. körben: 
 
1. Előzetes technológia-, vagy szolgáltatás-fejlesztési igény sablon (2. számú melléklet), eredeti, 

cégszerűen aláírt, illetve szkennelt másolati és szerkeszthető példányban; 
 
2. Pályázati nyilatkozat (3. számú melléklet), eredeti, cégszerűen aláírt, illetve szkennelt másolati 

példányban; 
 
3. Átláthatósági nyilatkozat (4. számú melléklet), eredeti, cégszerűen aláírt, illetve szkennelt másolati 

példányban; 
 
4. KKV minősítés megállapítására vonatkozó nyilatkozat (5. számú melléklet) eredeti, cégszerűen 

aláírt, illetve szkennelt másolati példányban; 
 
5. A támogatást igénylő hivatalos képviselőjének (a benyújtást megelőző) 90 napnál nem régebbi ügyvéd 

vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintája vagy ezen 
aláírás minta közjegyző által hitelesített másolata. 

 
6. A Pályázó létesítő okiratának/alapító okiratának 90 napnál nem régebbi eredeti példánya vagy az 

eredeti példány hitelesített másolata. 
 
7. Amennyiben a Pályázó már részesült kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatásban, 

csatolni szükséges igazolást (6. számú melléklet) vagy a Támogatói Okirat hiteles másolatát a 
támogatásról. 

 
A pályázathoz az alábbi dokumentumokat szükséges benyújtani a 2. körben: 
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1. Részletes technológia-, vagy szolgáltatás-fejlesztési igény (támogatási kérelem) sablon (7. 

számú melléklet), eredeti, cégszerűen aláírt, illetve szkennelt másolati és szerkeszthető példányban; 
 

2. Cégszerű nyilatkozat a támogatási ajánlat elfogadásáról. 
 

11. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MELLÉKLETEI 
 

➢ 1. számú melléklet: Pályázati felhívás Működési Kézikönyve 

➢ 2. számú melléklet: Előzetes technológia-, vagy szolgáltatás-fejlesztési igény sablon (ET) 

➢ 3. számú melléklet: Pályázati nyilatkozat 

➢ 4. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat 

➢ 5. számú melléklet: KKV minősítés megállapítására vonatkozó nyilatkozat 

➢ 6. számú melléklet: Igazolás a kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatásról 

➢ 7. számú melléklet: Részletes technológia-, vagy szolgáltatás-fejlesztési igény sablon (RT) 

➢ 8. számú melléklet: Adatkezelési tájékoztató 

➢ 9. számú melléklet: Önköltség számítási szabályzat 
 

12. JOGSZABÁLYOK 
 

− Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  

− Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet  

− A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény  

− A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 

− a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról 
szóló 14/2019. (VI. 12.) ITM rendelet 

− Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 

− a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap működtetésének és felhasználásának 
szabályairól szóló 380/2014.(XII.  31.) Korm. rendelet 

− A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény  

− a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát 
és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és 
multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési 
határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási programok 
tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek a támogatható költségek összegének 
meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló 2017. június 14-i 2017/1084/EU 
bizottsági rendelettel (HL 156., 2017.6.20., 1.o.), valamint az 1407/2013/EU rendelet 
meghosszabbításának és a 651/2014/EU rendelet meghosszabbításának és vonatkozó 
kiigazításának tekintetében történő módosításáról szóló 2020.07.02-i (EU) 2020/972 bizottsági 
rendelettel (HL L 215, 2020.07.07.  3 .o.; a továbbiakban: (EU) 2020/972 bizottsági rendelet) 
módosított, 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 (HL L 187., 2014.6.26., 1.o.) 
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