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célú pályáuatéval igényelt 975.§*0 Ft támogatásból 2S?2. 09. O8. -i üléserl

650.000 Ft
támogatást ítélt meg

üdvözlettel
Balázs

az

n rÁMoenrÁssal KApcsoLATo§ INFoRMÁcrór, rupurvelóx
A Km§légium a tárn*gatósi össz*gl,* vonatkozó Söntését a ri:ndelkezésrE *!lá forrás n*gyságára, valarrtia,lt a
beérkezett pályÉzetok szá rná ra fi gye lern nrel hozta rneg,

Felhíviuk hogy a korábbi évek szerződés
belyett oki

A részét képező lmazó azonban továbbra is szabályosan
a sza

téte|étőN
számítoft 3O napon belül.

Tájékoztató a támogatói okirat kiadásáról:
A támcgatói okiratct a felhasználói fiókban a PáIyázatok § &enyújtaü páIyázatok ! ?:§3L37í4542 számű
pályázathoz csatolva. elektronikus úton küldjük m€g a Kedvezményezett részére.

A támogatási jogviszony vonatkozásában a támogatói okirat tartalma, a megtett nyilatkozatok, az NKA portálon
közzéleEéSZE, valamint a vonatkozó jogszabályak az irányadóak,

A támogatói okiratokat a Támogatáskezelő folyamatosan, legkésóbb e levél kiküldésétől számított 120 napon
belül készíti el. A támogatói okiratok kiadásának általános feltételeit (a Koltégium által támasztott esetleges
speciális feltételeken túlmenően} az alábbiakba* részletezzük,

n támooatói okirat kiadillnak áttalános feltételei

tr, Rendezett rnun ka ügvl" ka ocsolatokkal ka pcsolatos tud nivalók
A támogatói okirat kiadásának feltétele, hogy a Kedvezményezett - a Támogatáskezelő ellenőrzése alapján -
megfele§en a rendeze,tt munkaügyi kapcsalatok jogszabályban meghatárazott követelményének, Ezen
köri}lrnényekel a Támogatáskezelő vizsgá§a.
2, Regisztrációval kapcsolatos tudnivalók
FelhÍvjuk szíves figyelmét, hogy azon államháztartáson kívüli szerveaeteknek {gazdasági társaság, egyéni
céE, szÖvetkezet, egyesüÍés, egyéb gazdálkodó szervezet, civil szervezetn seakszervezet, köztesti}§et, egyéb
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A visszatervezési lehetőség nem vonatkozik azon
benyújtasakor megadott tervezett összes költsége, az

na*..i,i

*l '., l.:l-tZtlt i,(.,lil t',];l,;] Á l.,l;

nanprofit §zervezet, egyházi intézrmény, határon túli szervezet}, ame|yek 2020. január §.. előtt regisetr"á§tak
{2019-ben, vagy azt megelőző években) leqkésőbb a támooatói okirat kiadásához az államháztartásról
szőlő ZOIL. évi CXCV, törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. {XiL 31.} Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.)
75. § {3), (3,a), valamint (5}, {5a) l:ekezdésérrek.értelmében mgq_!c€!l úiitaniuk a recisztrációiukat a
,.KITOLTESI UTMUTATO AZ NKA PúRTAUAN TORTENO REGISZTRACIOHüZ' nevű dokumenturnban fogíaltak
sZerint,

Felhívju,rk a mmqánszer*élvként yée*k figyelrrréf, hogy a támoEat*i *kirct kiadásához el!*n4rizzÉk a
Felhasználói fiókjukban, a regi dokurnentumok között a feltöltött szernélyi azonosító okmánvuk
érvényességét (személyi ,, útlevél). Lejárt személyi okmányok, esetén támogatói oki

.,KITOLTESI UTMUTATO AZ N
rat nem adható
KA PORTÁLJÁNfeltöltése szúkséges a

" nevű dokumenturnban fcala{tak szerint.

3. Költséovetés visszatervezésével kapcsolatos tudnivalók

. 3 rnillió ft-ot elérő vaqy azt rueűhaladó állami iórnogatás eseíén 1 köttsé§Netésgisszatervezése

FelhÍvjuk figyelmét, ha a támogatási cél megvalósítása érdekében nyújtott valamennvi költségvetési
támogatás {azaz az államháztartás központi alrendszeréből, beleértve az NKA bármely keretét en,e a
programm biztosított támogatás) összege eléri vagy meghaladja a 3 millió Ft-ot és a kedvezrnén}rezett
program tényleges megvalósítási összköltsége - a7 elszámoláskor benyújtott adatok aíapján - kevesebb, mint
az adatlapon megadott és a tám.ogatói okiratban rögzített összköltség, a támogatás összegének az összköltség
csökkenéssel arány*s részét az Avr. 97. § {4) bekezdáse értelrrlében csökkenteni kell"

Erre figyelemmel és az NKA álta| megítélt támogatási ósszeg ismeretében egy alkalommal lehetősége van a
pályázatában benyújtott költségvetés visszatervezésére az NKA-tól igényelt jogcímek bóvíLese nélkül, A
költségvetést jelen levelünk kiküldésetől szamített 3O raprrn klül tervezheti vissz* a Feltrasználói
íiők| Benvúitott pályáuatok/{adott pályázat}Visszatelvezés menüpontban.

Amennyiben nem kíván élni a visszatervezés lehetőségéve|, ú9y a visszatervezésről lemondó nyilatkozatot
- a támogatói okirat mielóbbi kiadása érdekében - kérjük feltölteni a felhasználói fiókon keresztül az adott
pályázathoz,

Kedvezményezettre, akinek a pályázat
igényelt támogatási összeg és a Kollégium

által megítélt támogatási összeg azono§.
Az Ávr. 86. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési támogatás folyósítására a beszámoló, vagy
részbeszámoló elfogadását követően kerülhet sor, azonban a jogszabály lehetőséget biztosít a beszámoló
eífogadása előtt tén,}osa[ási előieg folyósítására, 3ogszabályi lehetőséqekkel éive a Tárnogatéskezel§ a
megÍtélt támogatást támogatási előlegként bocsátja a kedvezményezett rendetkezésére, arnennyiben a
pályázati felhívás vagy támogatói okirat másképpen nem rendelkezik,

4. Kollégium által meghatározott egyéb, a támooatói okírat kiadásához szükséaes feltételLek}
teliesítése

Anrennyiben a Koilégiurn jelen dóntéshez kapcsolódóan a támogatói okirat kiadásához továbi:i feltétei{eke}t
határozott meg, azok teljesítésére jelen levelünk kiküldésétől számított 30 napon belül sor kell kerüljön"

Ezútan tájékozta§uk, baEy az Ávr. 1OZlú. §-a szerint jelen |evéí kézhezvételétől számított 1o napon belül
Írásban kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok
kiadására, a költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkoró e$árás - álláspontja szerint -
jogszabályséítÖ, a pályázati kiírásba va§y § tárrrogatóí ekiratba utközik, r:,leiyet a Fe§használói FióklBenyújtctt
pályázatok/(adott pályázat)/Egyéb pályázati dokumentum feltöltése menüpontban, a vonatkoaó pályázathoz fel
kell tölteni.

A kifogás benyújtására nyitva állő határióő elmuíasáása miatt igazolási kérelem benyújtásának nincs helye

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
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