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l. Előzményék

1. A Nemzeti Egyúttműködési Alap a civil ónszervezódések múkódésétés szakmai tevékenysé8ét,nemzeti
Összetartozásuk erősítésétés a kóZjó kite |jesed ésébe n vá|Ia|t szerepük segítéséttámogató finanszírozási forma. A
társadalmi és civil kapcso|atok fejlesztéséértfelelős miniszternek a civil és társadaImi kapcsolatok fejIesztése
feladat- és hatásköréVel összefúggésben Végzett feIadatait a l\,4iniszterelnöksé8gel kötött kezelő szervi megállapodás
alapján, a N/]a8yarország 2021, évi központi költségvetéséről szőló 2O2O. éVi Xc. törvény (a továbbiakban: KVtV.) 1.
me|lék|et Xl. l\4 jniszterelnökség fejezetében - a Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárság
szakmai fe|ügye|ete a|att - rende|kezésre álló támo8atási cé|úfejezeti kezelésű e|őirányzat terhére keze|ő szervként
a Támogató látja e|
2, A Kedvezményezett pá|yázatot nyújtott be a Nemzeti Együttműkódési

Alap KöZössé8i kórnyezet ko||égiUma 2021.
N EAG-KP-,1_2021l.l -ooo358

á|tal me8hirdetett, N EAG-KP-1-2021/1 kódszámú pá|yázaíi kiírásra, me|y
azonosítószámon nyilvántartásba Vételre kerü|t,

ll. A támogatás célja, forrása, összege
3. A Támogató a(z) NEN74|2O21 iktatószámú döntés alapján 3OO O0O FtJ azaz háromszázezer

forint összegű

támo8atást nyújt a Kedvezményezett részéreA kulturális egyesület Eűködési költséteinek biztosítása
támogatási cé| megva lósításához aZ á |la mháztartásról szó|ó 201 1, évi CXÓV. tórvényben (a továbbiakban: Áht.), az

á|lamháZtartásról szóló törvény vé8rehajtásáró| szőlő 36a/2o11 . (Xll, 31 .) Korm. rendeletben (a továbbiakban: ÁVr,),
a.]elen támo8atói okiratban éS,,A Nemzeti Együttműködési Alapbó| nyújtott Valamint a civil és nonprofit Szervezetek
támogatáSaihoZ kapcso|Ódó Általános SZerZódési Feltételek"-ben (a továbbiakban: Á|talános Szerződési FeItételek)
meghatározottak szerint.

4. A támogatási intenzitás mértéke:1009o.

forrása a KVIV. 1. mellékIet, Xl. l\4inisztereInókség fejezet, 30, Fejezeti keze|ésű előirányzatok cím, ,1.
Célelőirá nyzatok aIcím,29. NemZeti EgyüttműködéSi Alap fejeZeti kezelésű előirányzata.
5, A támo8atás

A támo8atás forrásának ÁHT azonosító száma: 332995,
6, A

támogatott tevékenységkormányzati funkciók rendje sZerjnti besorolása: 084031.

7, AZ UtaláS devizaneme: magyar forint (HUF)

lll

A tá mo8atás

folyósítása
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8. A Támogató a támogatást vissza nem térítendő támogatásként, támogatási előleg formájában, egy

összeg ben, utó|agos eIszámolási kötelezetts ég mellett, a támo gatásl jo8viszony létrejöttét és a fo|yósítási fe|téteiek
te|jesüléSét követő nyolc napon be|ül a Kedvezményezett fiZetési számlájára történó átutalással te|jesíti.

9. A KedVeZményezett a jelen támogatói okiratban és az Á|talános Szerződési Feltételekben meghatározott

köteleZettsé8einek esetleges megszegéséből eredő Visszafizetési köteIezettségének biztosítáSára a Támogatónak a
fizetési számlára Vonatkozó beszedési megbízásra felhatalmazást ad.
lV. A támogatás

felhasználása

10. A Kedvezményezett kóteles a támogatott tevékenysé8et a VonatkoZó jogs

Feltételekben fogIaItaknak megfeIe|őeir, kel|ő alaposságga|, hatékonysággal é

b

kban és az Álta|ános szerződési
ndossággaI megvalósítani.

1, A KedVeZményezett a támogatást a 2021, április 1. - 2022. március 3,1. kóZötti időszakban (a továbbiakban:
me8va|ósítási időszak), a 3. pont szeri nti t moga S c megva sításával összefüggésben felmerült és igazoltan e
cé|ra fordított, a támosatói okirat mellékletétképezó,
atikai Rendszerben rö 8Zített
költsé8tervben feltüntetett eIszámolható költségek kiegye nlítésérehasználhatja fel. A tá mo8a s
e csak azon
elszámolható költsé8ekre vonatkozó számlák, bizonylatok sZámolhatók el, ame|yek kiállítási dátuma és teljesítési
időpontja a megvalósítási idószak időtartamára esik, és ame|yek pénZügyi teljesítése a szakmai és pénzúgyi
beszámo|ó (a továbbiakban: beszámoló) benyújtására nyitva álló határidőben megtörténik.
'1

12. Ha a támogatási döntés a|apján a támogatott tevékenység ósszköltsége a Kedvezményezett áltaI benyújtott
kö|tségtervben meghatá rozotta khoz képest csókken, a Kedvezményezett köteles a kü|önbözet mértékévela
támogatás összegét Csökkenteni. A Támo8ató ebben az esetben a csökkentett támogatást folyósítja a
Kedvezményezett részére.Ha a Támogató által meshatározott költsé8csökkentések |evonásáVaI módosított
kö|tségtervben szerep|Ó teljes támotatási összegnél alacsonyabb támogatást határoz meg a Támo8ató, akkor a
költsé8terv minden költségnemében (során) arányos csökkentést hajthat Végre. Ha a támo8atói okirat kiadását
kÖvetően a költsé8terv módosítása Válik indokolttá, a támogatói okiratot abban aZ esetben kelI módosítani, ha a
Kedvezmény€Zett a kó|tségterv költsé8nemeiben (költsé8vetési fósorok: 1) szemé|yi kiadások, 2) Dologi kiadások, 3)
Fe|haImozási kiadások) egyen ként .107o-ot meghaladó mértékben kíván módosítani. Nem módosítható Utólag a
támo8atás fina nszírozásá na k módja,
13, A Kedvezményezett a támo8atott tevékenység keretében megvalósított beruházás(ok) tárgyáí a megvalóSítáSi
idószak Iejáratát kóvető - 5 éves - időtartamban és időszakon belül a támogatás céljának megfeIelően kóteles
használni, azt csak a Támogató e|őZetes íráSbeIi engedélye alapján ide8enítheti e|, terhelheti me8, adhatja bérbe
Va
más használatába, vagy hasznosíthatja más módon
V. A beszámolási
']4.

kötelezettség

A Kedvezményezett a támo8atás fe|használásáró| a megvalósítási idószak végétkóvető 30 napon belül, azaz

Iegkésőbb ?022. április 30. nqpjáig köteles beszámolót készíteniés benyú,itani a Támogató részére. A beszámolót az
,,Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2021. évi forrásaira benyújtott támo8atási igények alapján biztosított

költSégvetési támogatáSok sZakmai éS pénZú8yielszámo|ásához" című dokumentumban (a továbbiakban:
E|számolási ÚtmutatÓ) rögzített szabá|yoknak és feltéte|eknek megfelelően ke|l ösgzeá||ítanl. A támo8atás terhére
kizárőlag a Kedvezményezett nevére és címéreszóló, a támogatott tevékenysé8áel összefü8gő szám|ák, számlát
helyettesítő sZámViteli biZonylatok (okmányok) számoIhatók el.

15. A Kedvezményezett a támo8atás fel nem használt részétlegkésóbb a beszámoló benyújtására meghatározott
határidő utolsó napjáig köteles - a támo8atói okirat számára történő hivatkozással - egy összegben Visszauta|ni a
Támogató vagyar Államkincstárnál Vezetett, 1 0032000-00294896-5000o263 sZámú Fejezeti keze|éSű
elóirányzat-felhasználási keretszá mlájá ra, A keIetkezett maradvány visszautalásáró| a beszámo|óban a
KedVeZményezett nyilatkoZni kóteles.
16. JogosulatlanuI igénybe vett támogatás, a támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhaszná|ása,
illetve a támo8atói okiratban VaS\ aZ Á|ta|ános Szerzddési Feltételekben me8határozott bármely köte|ezettség
megszegése esetén a Támogat( |o8,osult a támogatás VjSSZaVonáSáról rendelkezni á Kedvezményezett pedig
kóteles a támo8atás össZeEIét VáS\ anDák me8határozott íészétVisszafizetni az Általános Szerzódési Feltételekben
fo8laIta k szerint,
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Vl. Nyilvánosság
17. Kedvezményezettnek nyilvánossá kel| tennie. hogy tevékenységéta Nemzeti Együttműködési Alap támogatja. A

nyilvánossá8 biztosításának módjai kú|ónösen a Kedvezm en ezett székhel en működési he n kihe
ett
tájékoztató felirat, esem n
alósítása ese n aZ esemény hivataI05 irataiban (m
elenléti ív,
saJ to oz emen
történő feltüntetése a hon
n, Va am n
s.
nti k
rinti
ratokon ln den es
ntetni NemZeti
m
N4 in isztereInökség,
,afe ezetet irán
a amln

mogató hivata Ios

Io8Ó ját.

v ll. záí ór

rendelkezések

18. A jelen támogatói okirat a Kedvezményezette I Való kóZlésének napján lép hatá|yba. Ha a támogatói okiratban

meghatározott VaIamely feltétel e|tér a támogatási igényben me8határozott feltételtől és a Kedvezményezett a
támogatói okirat közlését köVető 5 napon belü| (annak elfogadásáról vagy e| nem fogadásáró|) nem nyilatkozik,
akkor a támogatói okirat a közlés napján hatályba lép.
19, A jelen támogatói okiratban nem vagy nem ke||ő részletességgelszabályozott kérdésektekintetében a támogatói
okirat e|Vá|aszthatatlan részétképezó, a https://civi|.info.hu/index.html és a WWW.bgazrt.hu honlapon köZzétett
Álta|ános Szerződési Feltéte|ek, az Elszámolási útmUtató, illetve a Vonatkozó magyar jogszabl|yok - így különósen aZ
Áht., az Ávr, és a Polgári Törvénykönyvrő| szó|ó törvény - rendelkezései az irányadók.

20, A Támogató és a Kedvezményezett a ]elen támogatói okiratból eredő eset|eges jogvitáikat elsósorban

tár8ya lásos úton kötelesek rendezni.

A jelen támo8atói okirat egymással mindenben megegyező, három eredetj példányban készült, ame|yből e8y
példány a Kedvezményezettet, két példány a Támogatót
,2021ÁPR.1

i||et meg.
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