Tájékoztató konzorciumok támogathatóságáról a WBGC-2020/1. számú támogatási felhívás
keretében
Konzorcium definíciója: kettő vagy több jogi személy polgári jogi szerződésen lefektetett
munkamegosztásán alapuló együttműködés valamilyen projekt megvalósítása céljából.
Keretek: A konzorciumot polgári jogi szerződésben kell megalakítani, egyértelműen tisztázva, hogy a
konzorciumot melyik jogi személy vezeti, és a konzorcium tagjainak mi a feladata, hogyan járulnak hozzá
(pénzbeli és természetbeni módon) a projekt végrehajtásához és mire jogosultak. A WBGC-2020/1 sz.
Támogatási Felhívás 4. szakaszának megfelelően a kedvezményezett és a konzorciumi partnerek
együttműködésének kereteit a partnerségi megállapodás rögzíti, amelyben a projekt végrehajtásával
kapcsolatos általános felelősség a konzorciumvezetőt terheli.
Tagok: Tagok lehetnek Magyarországon bejegyezett jogi személyek és külföldön bejegyzett jogi
személyek is, de a konzorcium legalább egy tagjának meg kell felelnie a támogatási felhívás 4.
szakaszában megadott, támogatás igénybevételére jogosultakkal szemben támasztott feltételeknek,
azaz Magyarországon bejegyzett és jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságnak, felsőoktatási
intézménynek, vagy klímapolitikai érdekképviseleti tevékenységet folytató egyesületnek kell lennie.
Konzorciumi tagok nem lehetnek egyben alvállalkozók is a projekt végrehajtása során.
A nem hazai bejegyzésű partner a felhívásban előírt önerő biztosításával hozzájárulhat a projekt
költségvetéséhez, illetve referenciát is benyújthat.
Támogatás és elszámolás: Támogatást kizárólag a Magyarországon bejegyzett és jogi személyiséggel
rendelkező gazdasági társaság, felsőoktatási intézmény, valamint klímapolitikai érdekképviseleti
tevékenységet folytató egyesület kérelmezhet és kaphat (nem kötelező előírás, de preferált, hogy a
támogatást igénylő szervezet legyen a konzorcium vezetője is egyben).
A támogatás a konzorciumon belül csak e kritériumoknak megfelelő szervezetekhez kerülhet, azok
használhatják fel és számolhatnak el vele.
Kérelem benyújtása konzorciumok esetében: A kérelemben a konzorcium támogatást igénylő
tagjainak alapadatait, pénzügyi és gazdasági adatait kérjük megadni. Ennek érdekében a közreadott
excel táblázat szabadon szerkeszthető.
A kérelemben benyújtott költségtervet összességében a teljes projektre vetítve és a támogatást igénylő
tagoktól külön-külön is, az egyes tagok által igényelt támogatás felhasználására vetítve kérjük megadni.
A Támogatási Felhívásban előírt nyilatkozatokat, mellékleteket csak a támogatást igénylő tagoktól
kérjük, kivételt képez ez alól, ha támogatást nem igénylő tag biztosítja az előírt önerőt. Ez estben ezen
tag alapadatait és az előírt nyilatkozatokat is kérjük megadni.

(Ez a dokumentum tájékoztatási célokat szolgál. Jogvita esetén a WBGC-2020/1 c. támogatási felhívás az
irányadó.)

