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TÁMOGATÓI OKIRAT
a Kutatás-fejlesztési célfeladatok megvalósítása az űrtávközlés és
mélyűri kommunikáció területén

című pályázati felhívás keretében

Pályázati azonosító:
Projektgazda:
Projekt címe:

«Pályázati azonosító»
«Pályázó_neve»
«Projekt címe»
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TÁMOGATÓI OKIRAT
Értesítem, hogy pályázatát az NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs
Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatásra alkalmasnak minősítette,
amely alapján a jelen Támogatói Okirat 2. pontjában részletezett projekt megvalósítására
támogatásban részesül.
1. ELŐZMÉNYEK
Az NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt. (székhely: 1037
Budapest, Szépvölgyi út 39., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-047549; adószáma: 24134387-2-41,
képviseli: Rónaszéki Gábor, főigazgató) (a továbbiakban: Támogató, vagy NFFKÜ) 2022.
március 22. napján 2022/NFFKÜ/KKM/1 azonosítószámú, Kutatás-fejlesztési célfeladatok
megvalósítása az űrtávközlés és mélyűri kommunikáció területén című pályázati felhívást (a
továbbiakban: Pályázati felhívás) tett közzé.
A Pályázati felhívásra
«Pályázó_neve»
székhelye:
«cím»
képviselő:
«képviselő»
adószám:
«adószám»
bankszámlaszám, amelyre a
«bankszámla»
támogatás utalásra kerül:
a továbbiakban:
Projektgazda
…-án/én «Projekt címe» címmel «Pályázati azonosító» számú pályázatot (a továbbiakban:
Pályázat) nyújtott be.
A benyújtott pályázatot a Támogató a hatályos döntéshozatali mechanizmus szerint értékelte
és támogatásra alkalmasnak terjesztette elő. A támogatási döntést az Értékelő Bizottság
javaslata alapján a Külgazdasági és Külügyminisztérium hozta meg.
A Pályázatról …-án/én hozott támogatási döntés alapján a Pályázat és egyben jelen támogatói
okirat tárgyát képző projekt (a továbbiakban: Projekt) megvalósítására Projektgazda jelen
támogatói okiratban (a továbbiakban: Támogatói Okirat) meghatározott feltételek szerint
vissza nem térítendő támogatásra (a továbbiakban: Támogatás) jogosult.
A Támogatói Okirat elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek” (a
továbbiakban: ÁSZF), az Általános pályázati útmutató (a továbbiakban: ÁPÚ) és az
Elszámolhatósági útmutató, amelyek a https://nffku.hu/ oldalon elérhetők.
Ha a Projektet több Projektpartner közösen, partnerségben valósítja meg, a Projektpartnerek
egymás közötti viszonyát, valamint a Támogató és a Projektpartnerek közötti viszonyokat a
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Támogatói Okirat
tartalmazza1.

elválaszthatatlan

mellékletét

képező

Partnerségi

megállapodás

A Támogatói Okirat finanszírozásához a forrást a Külgazdasági és Külügyminisztérium
„Kutatás-fejlesztési célfeladatok megvalósítása az űrtávközlés és a mélyűri kommunikáció
területén” elnevezésű programja nyújtja.
2. A TÁMOGATÁS TÁRGYA ÉS ÖSSZEGE
2.1. A Támogatói Okirat tárgya a Támogató által nyújtott, maximum …. Ft (azaz ……
forint) összegű Támogatás felhasználásával megvalósuló «Projekt címe» című
Projekt.
2.1.1.

A támogatási kérelemben rögzítettektől eltérően a Projekt az alábbi
feltételekkel kerül támogatásra…

2.2. A Projektgazda vállalja, hogy a Projektet a következő pontban részletezett
megvalósítási időtartam alatt megvalósítja, és azt a fenntartási időszak alatt a
pályázatban megjelölt helyen fenntartja/üzemelteti a jelen Támogatói Okirat,
valamint annak valamennyi melléklete alapján.
3. A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK IRÁNYADÓ IDŐPONTJAI
3.1. A Projekt fizikai megvalósításának kezdő időpontja,
elszámolhatósági időszak kezdő napja: 202…………….
3.1.1.

mely

egyben

az

A Projekt megvalósítását a Támogatói Okirat hatályba lépését követő 1
hónapon belül meg kell kezdeni.

3.2. A Projekt fizikai megvalósításának tervezett záró időpontja, mely egyben az
elszámolhatósági időszak zárónapja (legkésőbb 2023.12.31.): 202…………….
3.3. A szakmai zárójelentés és a záró kifizetés igénylés benyújtásának legkésőbbi
időpontja (fizikai megvalósítás záró időpontja + 60 nap, de legkésőbb 2024.02.29.):
202…………...
3.4. A Projekt befejezésének időpontja a szakmai zárójelentés és a záró kifizetés igénylés
Támogató általi elfogadásának napja.
4. A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE ÉS A TÁMOGATÁS INTENZITÁSA
4.1. A Projekt elszámolható összköltsége ….. Ft (azaz …. forint), amelynek a 2.1. pont
szerinti Támogatást meghaladó részét, azaz …. Ft-ot (…. forintot) a Projektgazda
önerőként köteles biztosítani. Ennek megfelelően a Támogatás maximális
intenzitása a projektben 00,00%.
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Amennyiben releváns.
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Az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltérhet,
költségelemenként az eltérő intenzitást a Támogatói Okirat 3. melléklete
tartalmazza.
4.2. A Projekt elszámolható összköltségét a jelen Támogatói Okirat 3. mellékletét képező
költségvetés (a továbbiakban: Költségvetés) tartalmazza. A 3. melléklet és a Pályázat
részét képző költségvetés eltérése esetén a Támogatói Okirat 3. melléklete az
irányadó.
4.3. A Projektgazda legfeljebb a Támogatói Okirat 2.1. pontjában meghatározott
Támogatás igénylésére jogosult. A Projekt elszámolható összköltségének
növekedése esetén a különbözetet a Projektgazda az önerő terhére köteles
biztosítani, kivéve az Ávr. 95.§ (2) bekezdése szerinti eseteket. A Projekt
elszámolható összköltségének csökkenése esetén a Támogatás összege (az
intenzitás arányának megfelelően) arányosan csökken.
5. AZ ELŐLEG ÖSSZEGE ÉS MÉRTÉKE
5.1. Az igényelhető támogatási előleg mértéke a megítélt Támogatás összegének
legfeljebb 75%-a.
5.2. Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege … Ft, azaz … forint.
6. TÁMOGATÁS JOGCÍME
6.1. A Támogatás összegéből … Ft, azaz … forint az Európai Unió működéséről szóló
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.) (a továbbiakban:
651/2014/EU bizottsági rendelet) 25. cikke alapján kutatás-fejlesztési projekthez
nyújtott támogatásnak minősül.
6.2. A Támogatás összegéből … Ft, azaz … forint az Európai Unió működéséről szóló
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.) (a továbbiakban:
651/2014/EU bizottsági rendelet) 26. cikke alapján kutatási infrastruktúrához
nyújtott beruházási támogatásnak minősül.
6.3. A Támogatás összegéből … Ft, azaz … forint az Európai Unió működéséről szóló
Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24.
1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján csekély összegű
(de minimis) támogatásnak minősül.
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7. A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS INDIKÁTORAI
7.1. A Projektgazda a Projektet a 2. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai
tartalom, valamint a vállalt indikátorok szerint valósítja meg.
7.2. A Projektgazda a Projekt megvalósítása során a támogatást a vállalt indikátorok
elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.
7.3. A Projektgazda köteles a vállalt indikátorokat teljesíteni.
8. PÉNZÜGYI ÉS SZAKMAI JELENTÉSEK
8.1. Projektgazda az alábbiak szerint nyújtja be kifizetés igényléseit és szakmai
előrehaladási jelentéseit:
Jelentési
időszak
sorszáma

1.

2.

3.

4. (záró)

Jelentési időszak
kezdete

Jelentési időszak vége

Projekt megvalósítási időszak
[projekt fizikai
[projekt fizikai
megvalósításának
megvalósításának kezdő
kezdő napja]
napja + 6 hónap]
[projekt fizikai
[1. jelentési időszak
megvalósításának kezdő
vége + 1 nap]
napja + 12 hónap]
[projekt fizikai
[2. jelentési időszak
megvalósításának kezdő
vége + 1 nap]
napja + 18 hónap]
[projekt fizikai
megvalósításának
tervezett záró napja, de
legkésőbb 2023.12.31.]

[3. jelentési időszak
vége + 1 nap]

Jelentés
benyújtásának
határideje
[1. jelentési időszak
vége + 30 nap]
[2. jelentési időszak
vége + 30 nap]
[3. jelentési időszak
vége + 30 nap]
[projekt fizikai
megvalósításának
tervezett záró napja +
60 nap, de legkésőbb
2024.02.29.]

Fenntartási időszak
1.

[Projekt befejezése + 1
nap]

[projekt befejezése + 6
hónap]

2.

[1. fenntartási jelentési
időszak vége + 1 nap]

[projekt befejezése + 12
hónap]

3.

[2. fenntartási jelentési
időszak vége + 1 nap]

[projekt befejezése + 18
hónap]

4.

[3. fenntartási jelentési
időszak vége + 1 nap]

[projekt befejezése + 24
hónap]
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[1. fenntartási
jelentési időszak vége
+ 30 nap]
[2. fenntartási
jelentési időszak vége
+ 30 nap]
[3. fenntartási
jelentési időszak vége
+ 30 nap]
[4. fenntartási
jelentési időszak vége
+ 30 nap]
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5.

[4. fenntartási jelentési
időszak vége + 1 nap]

[projekt befejezése + 30
hónap]

6.

[5. fenntartási jelentési
időszak vége + 1 nap]

[projekt befejezése + 36
hónap]

7.

[6. fenntartási jelentési
időszak vége + 1 nap]

[projekt befejezése + 42
hónap]

8.

[7. fenntartási jelentési
időszak vége + 1 nap]

[projekt befejezése + 48
hónap]

9.

[8. fenntartási jelentési
időszak vége + 1 nap]

[projekt befejezése + 54
hónap]

10. (záró)

[9. fenntartási jelentési
időszak vége + 1 nap]

[projekt befejezése + 60
hónap]

[5. fenntartási
jelentési időszak vége
+ 30 nap]
[6. fenntartási
jelentési időszak vége
+ 30 nap]
[7. fenntartási
jelentési időszak vége
+ 30 nap]
[8. fenntartási
jelentési időszak vége
+ 30 nap]
[9. fenntartási
jelentési időszak vége
+ 30 nap]
[10. fenntartási
jelentési időszak vége
+ 30 nap]

8.2. Amennyiben a Projektgazda beszámolási kötelezettségét a hiánypótlási felszólítás
ellenére sem teljesíti, illetve a felszólításban megjelölt határidőt elmulasztja, az a
Támogatói okiratban foglaltak megszegésének minősül, amelynek eredményeként
Támogató az ÁSZF-ben foglalt jogkövetkezményeket érvényesíti.
9. A PROJEKT FENNTARTÁSÁNAK IRÁNYADÓ IDŐPONTJAI
9.1. A Projekt fenntartási időszakának kezdete: a Projektre vonatkozóan benyújtott
szakmai zárójelentés és záró kifizetés igénylés Támogató általi elfogadását követő
nap.
9.2. A Projekt fenntartási időszakának vége a projekt befejezését követő 5 év, kis- és
közepes vállalkozás esetén 3 év.
9.3. A Projekt záró fenntartási jelentése benyújtásának legkésőbbi időpontja: fenntartási
időszak vége + 30 nap.
10. BIZTOSÍTÉKADÁSI KÖTELEZETTSÉG
10.1. A Projektgazda nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, így a Támogató
Okirat 4. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.
10.2. A biztosítéknak a záró fenntartási jelentés Támogató általi elfogadásáig
rendelkezésre kell állnia.
10.3. Ha a Támogatói Okirat módosításra kerül, – szükség esetén – a biztosítékokra
vonatkozó dokumentumokat is módosítani kell.
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11. TULAJDONJOG ÉS SZELLEMI JOGOK
A támogatásból beszerzett, valamint a Projekt eredményeként létrehozott
vagyontárgyak és vagyoni értéket képviselő szellemi alkotások tulajdonjogával és
felhasználási jogával kapcsolatos rendelkezéseket a Támogató a Projektgazdával (és
a Projektpartnerekkel) a Pályázat tartalmának (és a partnerségi megállapodásban
foglaltaknak) és a nemzetközi űripari szereplővel kötött előszerződésnek /
szerződésnek megfelelően határozza meg.
12. KAPCSOLATTARTÁS
12.1. Felek a Támogatói Okirat kapcsolattartójaként az alábbi személyeket jelölik ki:
Projektgazda részéről:
Neve:
Pozíciója:
Telefonszáma:
E-mail címe:

Támogató részéről:
Neve:
Pozíciója:
Telefonszáma:
E-mail címe:
12.2. A kapcsolattartó nevének és elérhetőségeinek változása esetén a Felek a változást
követő 8 (nyolc) napon belül írásban tájékoztatják egymást, megadva az új
adatokat.
13. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
13.1. Jelen Támogatói Okirat hatálybalépésének napja a Támogató Okirat Projektgazda
általi elfogadásának a napja. A Projektgazda általi elfogadást az ÁSZF 3. pontja
szabályozza.
13.2. Amennyiben a támogatási jogviszony hatálya alatt a Projektgazda személyében
jogutódlás történik, akkor a jogutód a jogutódlást követő 30 napon belül írásban
köteles nyilatkozni arról, hogy az Áht.-nak és a támogatási jogviszonynak a
Projektgazdára vonatkozó követelményeit teljesíti, azokat magára nézve
kötelezőnek ismeri el.

7

IKTATÓ/AZONOSÍTÓ SZÁM: …
13.3. A jelen Támogatói Okiratban nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott
kérdések tekintetében a magyar jog szabályai – elsősorban a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az Áht. és az Ávr. – az irányadók.
13.4. A jelen Támogatói Okirat kiadására az Áht. 48.§ (1) bekezdés b) pont, és az Ávr.
65/A. § (1) a) pontja alapján került sor.
13.5. Jelen Támogatói Okirat 9 oldal terjedelemben készül, mely elektronikusan kerül
megküldésre a Projektgazda részére.
13.6. A Projektgazda a Támogatói Okirat minden rendelkezését magára nézve kötelező
érvényűnek fogadja el.
13.7. Az alábbi mellékletek a Támogatói Okirat elválaszthatatlan részét képezik akkor is,
ha azok fizikailag nem kerültek a Támogatói okirathoz csatolásra:
1. melléklet: Általános Szerződési Feltételek
2. melléklet: A Pályázat és annak valamennyi melléklete
3. melléklet: Költségvetés
4. melléklet: A biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések,
megállapodások
5. mellékelt: Pályázati felhívás és annak valamennyi melléklete
6. melléklet: Partnerségi megállapodás (amennyiben releváns)

Kelt, időbélyegző szerint

NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt.
Támogató

NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt.
pénzügyi ellenjegyző
Kapja:
1.) Projektgazda – elektronikus úton
Jelen Támogatói Okirat az NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség
Zrt. elektronikus aláírásával és pénzügyi ellenjegyzésével van ellátva. Az elektronikus
aláírással ellátott elektronikus dokumentum joghatás kiváltására való alkalmassága – az
elektronikus aláírásról rendelkező hatályos jogszabálynak megfelelően – a papíralapú
dokumentuméval megegyező.
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