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Örömmel tájékoztatjuk, hogy az NKA-hoz benyújtott és a fenti azonosító szám alatt nyilvántartott

BuDAIE§T TEMrLoMAI l BuDA / .9ns.lnÉr, ú.ltnr,.prsTHIDEcKlrT,
REMETEVAROS / II. KERULET CIMU TOBBNYELVU KOTET KIADASARA

célú pályázatával igényelt 990.000 Ft támogatásbő} alaz xÖruwriRoÁs rouÉcruun 2021, 11, o8,-i
ülésen

7oo.ooo Ft
támogatást ítélt meg

üdvözlettel

Bús Balázs
az NKA alelnöke

a rÁuocnrÁssnl KApcsoLATos INFoRMÁcrór, TUDNIVALóK

A Kollégium a támogatási összegre vonatkozó döntését a rendelkezésre álló forrás nagyságára, valamint a
beérkezett pá|yázatok számára figyelemmel hoáa meg,

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a megjelölt támogatási cél megvalósítása során, továbbá a támagatási
céllal kapcsolatos média megjelenéseknél, közleményeken, rendezvényeken, kiadványokon, könyveken,
reklám és pr-anyagokon köteles feltüntetni a támogatás tényét, valamint az NKA teljes nevét és
emblémáját kifogástalan nyomdatechnikai minőségben. E rendelkezést a támogatásí szenődés tartalmazni
fogja.

AZ NKA emblémája az Alap portáljáról az Impresszum menüpont alatt tölthető le, Az embléma letöltésével
kapcsolatos kérdése esetén, segítséget a2 550-2763 telefonszámon nyújt az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő (továbbiakban : Támogatáskezelő) NKA Igazgatóságának munkatársa,

A támogatási szerzódéseket a Támogatáskezelő levél kiküldésétől szám tza

Tájékoztatjqk, hogy ha a kedvezményezett mulasztásáből a szerződéskötésre e határidőtől számított 30
napon belül nem kerül sor, az államháztartásról szóló 2011, évi CXCV, törvény végrehajtásáról szóló
368/2aTJ,. (XIL 31.) Korm, rendelet (továbbiakban: Ávr.) 73. § (2) bekezdése alapján a-támogatási döntés
hatályát veszti.
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Felhívjuk szíves figyelmét, hogy azon államháztartáson kívüli szervezeteknek (gazdasági társaság,
egyéni cég, szövetkezet, egyesülés, egyéb gazdálkodó szervezet, civil szervezet, szakszervezet, köztestület,
egyéb nonprofit szervezet, egyházi intézmény, határon túli szervezet), amelyek 2O19. elótt ltak
(2018-ben, vagy azt megelőző években
(3), .(3a), valamint (I), (5a)
,,KITOLTESI UTMUTATO AZ NKA

m en a
rkPo n

Felhívjuk a maqánszemélvként pályázók figyelmét. hogy a támogatási szerződés megkötéséig ellenőrizzék
a Fel ukban, a dokumentumok között a

Y, sze
úruurnró Az NKA

SZem yi okm
ffi érvényes dokumentum
PORTAUAN TORTENO REGISZTRACIOHOZ' nevű d

feltöltése szükséges a
okumentumban foglaltak szerint.

***
1, Rendezett munkaüovi kaocsolatokkal kaocsolatos tudnivalók
A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a kedvezményezett - a Támogatáskezelő ellenőrzése
alapján - megfeleljen a rendezett munkaügyi kapcsolatok jogszabályban meghatározott
követelményének. Ezen körülményeket a Támogatáskezelő vizsgálja,

Felhívjuk figyelmét, lósítása érdekében nyújtott valamennyi költségvetési
támogatá s (azaz az állam rtás központi alrendszeréből, beleértve az NKA bármely keretét erre a
programra biztosított támogatás) összege eléri vagy meghaladja a 3 millió Ft-ot és a kedvezményezett
program tényleges megvalósítási összköltsége - az elszámoláskor benyújtott adatok alapján - kevesebb,
mint az adatlapon megadott és a támogatási s:erződésben rögzített összköltség, a támogatás összegének
az összköltség csökkenéssel arányos részét az Avr.97. § (4) bekezdése értelmében csökkenteni kell.

Erre figyelemmel és az Nl(A által megítélt támogatási összeg ismeretében egy alkalommal tehetősége
van a pályázatában benyújtott költségvetés visszatervezésére az NKA-tól igényelt jogcímek bővítése
nélkül. A költségvetést jelen levelünk kiküldésétőt számított 3O napon belül tervezheti vissza a
Felhasználói fiók/Benyújtott pályázatok/(adott pályázat)Visszatervezés menüpontban. Ha ezen
időszakban a költségvetést nem tervezi vissza, úgy a pályázatában benyújtott költségvetést tekintjük
eredeti, azaz tervezett költségvetésnek.
Amennyiben nem kíván élni a visszatervezés lehetőségével, úgy a visszatervezésről lemondó
nyilatkozatot - a szerződése mielőbbi elkészítése érdekében - kérjük feltölteni a felhasználói fiókon
keresztül az adott pályázathoz.

A visszatervezési lehetóség nem vonatkozik azon kedvezményezettre, akinek a pályázat
benyújtasakor megadott tervezett öss=es költsége, a. igé t támqga,!ási összeg és a Kollégium
által megítélt támogatási összeg azonos

Az Ávr. 86. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési támogatás folyósítására a beszárnoló, vagy
részbeszámoló elfogadását követően kerülhet sor, azoffii-iTgrabály lenetőiéget biztosit-a-EeE3?notó

JogszabályilehetőségekkelélveaTámogatáskezelőa
megítélt támogatást tám atási előlegként bocsátja a kedvezményezett rendelkezésére, amennyiben a
pályázati felhívás, vagy szerz m pen nem e

3. kolléoium által meohatározofr eovéb szerződéskötési feltételíek) tetiesítése
Amennyiben a Kollégium jelen döntéshez kapcsolódóan további szerződéskötési feltétel(eke)t határozott
meg, azok teljesítésére jelen levelünk kiküldésétől számított 30 napon belül sor kell kerüljön.
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_:zúton tájékoztatjuk, hogY az Ávr, 7O2/D. §-a szerint jelen levél kézhezvételéről számított 10 napon belúlÍr99nan kifogást nyújthat be, melyet a rélhasználói fiók/Benyújtott parv,i=atoúiiJott pályár"il egyeú
PálYázati dokumentum feltöltése menüpontban, a vonatkoz,a'patvá=.inoz t<éli }eltolieni. n-mróiás
benYÚjtására nYitva álló határidő elmulasztása miatt igazolási kérelem benyújtásának nincs helye,

Budapest, 202t, 12,2!,

Emb,eri Erőforrás Támogatáskezelő
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