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Értesítés Pályázati döntésről

Pályázó neve: Arany oroszlán Kulturális E8yesület
Re8isztráclós §zám: Hí001693
Pályázati azonosító: NEAG-KP_l_202íl1-00035E

Tisztelt Pályázó!

Órömmel értesiüük, hogy a Nemzeti Együttműkódési Alap Közössé8i környezet kollégiuma által zo2o.11.12-én köZzétett
NEAG-KP-i-2021 kódszámú, .,Helyi és területi hatókörű civil szerve k egyszerűsített támogatása 2021," címú
pályázati kiírására benyújtott, NEAG_KP-1-202í/1-000358 pályá Zonos sZámon nyilVántartásba Vett, A kulturális
e8yesület működési költsé8einek biztosítása dmű pályázata 0o0 Ft öSszegű támo8atáSban részesúl vissza nem
térítendő, 100 %-os támogatási előleg formájában.

A döntéS a Nemzeti Együttmúködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5I2o12. (l1.16.) KlM rendelet (továbbiakban:
NEAr.) 4. §-ban foglalt felhatalmaZá5 alapján született.

Tájékoztatjuk, hogy az államháztartásról sZóló tórvény Vé8rehájtásáról szóló 368/2011. (Xll. 31.) Korm, rendelet (a

továbbiakban: Ávr,\ 102/D. §-a alapján Ön kifogást nyújthat be a Nemzetpolitikai lnformatikai Rendszeren (a továbbiakban:
NlR) keresztül, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támo8atói okiratok kiadásáía, a kóltségvetéSi
támogatás folyósítására, ViSszaköVeteléSére vonatkozó el,|árás véleménye SZerint jo8szabálysértő, illetve a pályázati kiírásba
útköZik. A kifogásra Vonatkozó további rendelkezéseket a pályázati kiírás és a Nemzeti EgyüttműködéSi Alapból nyújtott
Valámint a civil é5 nonprofit szervezetek támosatáSaihoZ kapcsolódó Áltatános Szerződési Feltételek tartalmazza.

A támogatási döntés további adatJval, valamint a civil szervezetekkel összefüggő további tudnivalókkal kapcsolatban a Civil
lníoímációS Portálon ( ciVil,info.hu/) tájékozódhat.htt

A támotatói okirat kiadásának feltétele a jelen értesító leVélben methatározott dokumentumok megfeleló kitóltéSe, illetve
beküldése a Bethlen Gábor Aiapkezeló Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) részére.
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Elektronikusan a NlR-ben, a ,.Méllékletélc' űrlaPon keresztül szkennelve és paPír a
dokumentumok:

la n ostai is beküldendó

a.} Az Ón által képviselt, nyertes pályáZó (a továbbiakban: kedvezményezett) nevében aláírásra jogosult személy Vagy
személyek tsZlegyzó által hitelesített eredetjjlaír_€lnlg!élua vagy aZ aláírás minta közjegyzó á|tal hitelesített
másolata, vagy űgyvéd, illetve kamarai jo8tanácsos által ellenje8yzett eredeti aláírás-minta. A benyú.itott okirat
kiállítáSának dátUma nem lehet a támogatási igény benyújtásának napjától 5Zámított 90 napnál régebbi.

Me8hatalmazáS esetén a meghatalmazó és a me8hatalmazott fentieknek megíeleló aláírási címpéldánya. aláírás
mintája is szúkséges.

Azon pályázók esetében. aki a fent említett (aláírási címpéldány va8y aláírás_minta) dokumentumokat 2019-ben a
NEA-19-Ö (ósSZeVont), NEA19-EG (egyszerűsített} Va8y NEA-'] 9-N (normatíV), Vagy 2020-ban a N EA_2o_o (összevont) Vagy
NEA-20-EG (e8yszeíúsített) pályázati kategóíiák valamelyikében a nyertes pályáZataik támo8atói okirataik
kibocsátásakor máí benyújtották - és azok elfogadásra kerúltek aZ Alapkezelő részéről - nem szúkséges újból
benyújtaniuk, ha azok adataiban nem köVetkezett be Változás. Ebben az esetben ele8endő arról nyilatkozni, hogy a
korábban benyújtott dokumentumban fo8lalt fenti adatok nem Változtak ( kozat ról), A
nyilatkozat aláírásának dátuma nem lehet ré8ebbi, mint a pályáZat enyújtásától számított 90 nap. A hivatalos
képviselő által aláírt nyilatkozatban szü annak a rtes pályáZa tnak az azonosítószámát eZ
korábban benyújtásra került az aláíráSi m a aláírás-minta.

/

l\4e8hatalmazás esetén kérjúk aZ aláírásokat tartalmazó, két tanúVal hitelesített eredeti meghatalmazás beküldését is! A
me8hatalmazást nem szüksé8es a NlR-ben felcsatolni.

b.) Támogatási előleg nyújtása esetén a kedvezményezett számlavezetó pénzforgalmi szol8áltatója által ellenjegyzett, aZ
Alapkezelő jaVára szó!ó, valamennyi -.1ogszabály alapján beszedési me8bíZással megterhelhetó - fizetéSi számlájára
vonatkozó beszedési megbízásra felhatalmazó nyilatkoZat. pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetéSi
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me8bízás esetére
csak aZ Alapkezel
mesfelelŐ, ha azt
jogosUlt SZemély
AlapkezelőhöZ.

a köv€telés l bb harmincót na
sbeli ho ru S a vonható visszá. Formai szem po egy éSi megbíZáS

mely
akkor

a való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel

a pályáző teljes körűen kitóltötte (szervezeti adatok. fizetési számlaszám, keltezés stb.), az arra
aláírta és a pénZforgalmj szolgáltató záradékolta, AZ eredeti példá aZ

c,) Általános nyilatkozat eredeti, cé8szerúen aláírt példánya (NlR-ből letölthető).

d.) Lemondó nyilatkozat, ha a kedvezményezett a támo8atáSt nem kíVánja igénybe Venni.

KŐf,lk, nogy a felsorolt dokumentumokat ajánlott elsóbbségi
8 naPon belül sZíVeskedjenek eljuttatni az Alapkezeló részére:

levélként aZ alábbi címre, a jelen IeVél kézhezvételétől számított

Bethlen Gábor Alapkezelő zrt.
Nemzeti Eryüttműkódési Alap és civil Támogatások lgaz8atósá8

í253 Budapest Pf. 36.

Kérjük továbbá, hogy a könnyebb beazonosíthatóság érdekében a postáZott küldemény borítékján tüntesse fel a
azonosítószámát, vala mint a ,,Dokumentum támo satói oki rat kiadásához" meqielOlqst.

A döntés további adataival és más civil szervezeteket érintő tudnivalókkal kapcsolatban a htt s://civil.info.hU/ és a
www,bgazrt.hu oldalon tá.jékozódhat.

Amennyiben kérdése van a fentiekkel kapcsolatban, további információkat a +36 1 896 0620 telefonszámon, ill. a
nea@bsazrt.hU e-mail címen kaphat.

Telefonos ü8yfélszol8álatunk az alábbi időpontokban érhető el:

- hétfón, szerdán és pénteken délelőtt 9-től 12 órái8,
- kedden és csürörtókön '] 3_iól 16 órai8
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Felhívjuk a figyelmet aíra, hogy amennyiben a témo8atói okirat kiadására a kedvezményezett mulasztása (€y különösen a
fenti dokumentumok _benyújtásának elmaradása) miatt nem kerúl sor jelen levél köZlésétól számított 30 napon belül, a
támo8atási döntés az Ávr .73. § (2) bekezdése ala pján a hatályát Veszti.

Ha a támogatói okiratban me8határozott Valamely feltétel e|tér a pályáZatban foglaltaktól, a támo8atási jo8viszony
létrejÖttéheZ a kedVeZményezett elfogadó nyilatkoZata iS szüksé8es. A támogatói okiíat elfo8adásárot szóló nyilJtkozatot á
támogatói okirat kiküldését követően a nea@bgazrt.hu e-mail címen tehetj meg, egyben kérjük, hogy a levél tárgyában a
,,támogatói okirat elfogadása" szöVe8et és a pályáZati aZonoSítót feltüntetni sZíVeSkedjen,

A támogatói okirat elfogadáSának kell tekinteni azt is, ha a kedvezményezett a támogatói okiratban meghatározott határidőn
belü| nem teSZ nyilatkozatot.

A támo8atási jogviszony a nyilatkozat taítalmának megfelelő támo8atói okirat köZlésevel, a kedVeZményezettel Való köZlés
napján lép hatályba.

A támo8atás a támo8atói okiratban meghatározott idótartamon belül kerül folyósításra.

A támogatói okirat kiadása alatt folyamatban léVó hivatalos képviselő Változás esetén kibocsátható a támogatói okirat, ha a
kedvezményezett rendelkezik az Új képviselő megválaSZtásáíól 5Zóló je8yzókönywel/határozattal, módosított létesítő okirattál
(alapszabállyal, alapító okirattal), érkeztetett Változásbejegyzési kérelemmel, továbbá a me8választott; de még be nem
jegyzett képviseló aláírás képét i8azoló. ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáVal és a pénzfoígalmi szolgáltató által
nyilVéntartásba Vett, b) pont sZerinti felhatalmaZó nyilatkoZattal.

A íenti dokumentumok az alábbi linkról letölthetóek:
https://ciVil.info.hU/nea/ke7dolao/dokumentUmtar/inder
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MUnkájUkhoZ további sok sikert kívánunk!

Kelt: BUdapest, 2021.02.03

údvózlettel:

Bethlen Gábor Alapkezelő zrt,
1016 Budapest, Gellérthe8y u. 30-32,
Postacím: 1253 Budapest, Pf. 36.
tel.: +36-1_896 0620
e-mail: nea@bgazrt.hu
web: www.bgazrt,hu

EZ e8y aUtomatikusan generált e_mail, kérjúk, ne Válaszoljon rá!
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