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Tárgy: Értesítés támogatási kérelmének
támogatásáról

Tisztelt FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA!
Örömmel értesítjük, hogy a(z) Helyi gazdaságfejlesztés c. felhívására benyújtott, TOP-1.1.3-15-SB1-201600031 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmét az Magyar Államkincstár Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Igazgatóság vezetője
494 990 100 Ft
összegű támogatásra érdemesnek ítélte az alábbiak szerint:
Javasolt támogatási feltételek:
1. A Kedvezményezettnek gondoskodnia kell a projekt előkészítése és tervezése, majd megvalósítása
során arról, hogy a Felhívás 3.2 „a projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos
elvárások” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek
megfeleljen a projekt. Az ehhez kapcsolódó dokumentumok benyújtása legkésőbb az előkészítéshez
köthető első mérföldkő végéig szükséges (különösen: részleletes tervezői költségbecslés, környezeti
állapotfelmérés, nyilatkozat közbeszerzésről)
2. Az egyes költségtételekhez kapcsolódó állami támogatási kategória kerüljön felülvizsgálatra a
Támogatási Szerződés megkötésekor.
3. Az Üzleti tervben, ill. Költség-haszon elemzésben foglalt adatok, a projekt költségvetése nem egyezik
meg a Támogatási kérelemben feltüntetett adatokkal, illetve a Területspecifikus Mellékletben foglaltaknak
is ellentmond. A Kedvezményezettnek gondoskodnia kell a projekt előkészítése és tervezése, majd
megvalósítása során arról, hogy a projekt a Felhívás 5. „A finanszírozással kapcsolatos információk”
fejezetben, különösen az 5.5. pontban foglaltaknak, illetve a Területspecifikus Melléklet 5.1. és 5.2.
pontjában foglaltaknak megfeleljen. Ennek megfelelően a támogatási kérelemben, üzleti tervben, ill.
költség-haszon elemzésben megadott költségadatok kerüljenek felülvizsgálatra a Támogatási Szerződés
aláírásáig (projekt összköltsége).
Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Ön támogatási kérelmére vonatkozó döntést a Pályázati E-ügyintézés
felületen módjában áll megtekinteni.

Tájékoztatjuk, hogy e döntés ellen a 272/2014 (XI.05) Kormányrendelet 152. §-ban foglaltak alapján a
döntés kézhezvételétől számított 10 napon belül, indokolt, a megsértett jogszabályi vagy a felhívásban
foglalt rendelkezést egyértelműen megjelölő kifogást nyújthat be, amennyiben az eljárás jogszabálysértő,
illetve felhívásba ütköző. A kifogás beérkezésétől az azt elbíráló döntés közléséig a kifogásban
foglaltakkal összefüggő határidők nyugszanak.Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben kifogásában nem
jelöli meg a megsértett jogszabályi vagy felhívásban foglalt rendelkezést, kifogása érdemi vizsgálat nélkül
elutasításra kerül. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a kifogás benyújtására rendelkezésre álló határidő jelen
értesítés Pályázati e-ügyintézés felületen történő első megtekintését, tehát a kézhezvételt követő naptól
veszi kezdetét. (Amennyiben az értesítés megtekintése az elküldés napját követő hét napon belül nem
történik meg, a dokumentumot kézbesítettnek tekintjük.)
Kifogását a Pályázati e-ügyintézés felület Kifogáskezelés moduljában található adatlap kitöltésével és
elküldésével elektronikus úton nyújthatja be, ahol lehetősége van melléklet csatolására is.
Köszönjük a felhívás iránt tanúsított érdeklődését. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Európai Unió által
társfinanszírozott valamennyi pályázati lehetőségről tájékozódhat a www.szechenyi2020.hu weboldalon.
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