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Tisztelt PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA! 

Örömmel értesítjük, hogy a(z) Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés c.
felhívására  benyújtott,  TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00015  azonosítószámmal  nyilvántartott  támogatási
kérelmét az Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság vezetője 
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ö s s z e g ű  t á m o g a t á s r a  é r d e m e s n e k  í t é l t e  a z  a l á b b i a k  s z e r i n t :

A projekt támogatható az alábbi támogatási feltételek figyelembevételével:

A Támogatási Szerződés megkötéséig szükséges az alábbi szempontok teljesülését alátámasztani:

1. A Támogatást Igénylőnek 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: A tételes műszaki tartalmat is magában foglaló 
kiviteli tervdokumentáció alapján készült tételes tervezői költségvetés benyújtása; Együttműködő 
partnerek bővítése, partnerségi nyilatkozat, szerződés benyújtása, Kihasználatlan kapacitások felmérése; 
Térségi foglalkoztatási körülmények számbavétele, teremtett munkahelyek száma, látogatószám) 
Felhívjuk figyelmét, hogy a jelen projekt keretében vállalt éves 1700 fő látogatószám növekedést 
támogatást igénylőnek a KDOP2.1.1/B-12-2012-0012 projektben vállalt látogatószám felett szükséges 
teljesítenie.
2. Az egyes költségtételekhez kapcsolódó állami támogatási kategória kerüljön felülvizsgálatra a 
Támogatási Szerződés megkötésekor.

Az 1. számú mérföldkőig szükséges az alábbi szempontok teljesülését alátámasztani:

1. A Felhívás 5.7. pontjában megfogalmazott költségkorlátoknak való megfelelés bemutatása, tekintettel a
kötelező nyilvánosság költségtételére.
2. A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok 
keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való 
megfelelést kérjük, a projekt-előkészítési mérföldkő végéig igazolni szíveskedjenek.
3. Támogatást igénylőnek a Felhívás 3.2.4. pontja szerinti TDM szervezet nyilatkozatát vagy projektgazda
szándéknyilatkozatát a majdani belépésről szükséges csatolnia.



 

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. 

Tisztelettel: 

Magyar Államkincstár Fejér Megyei
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