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tartaléklistára helyezésről
Egyéb iktatószám:

Tisztelt Pályázó!
Tájékoztatjuk, hogy az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási
rendszeréhez benyújtott „Óvodafejlesztés az eplényi Napköziotthonos Óvodában” című, TÁMOP3.1.11-12/2-2012-0146 jelű pályázatának elbírálása megtörtént.
Értesítjük, hogy pályázata szakmailag megfelelt a támogathatósághoz szükséges minimális
követelményeknek, azonban forráshiány miatt nem részesülhetett támogatásban. Pályázata
tartaléklistára került.
Az Ön pályázatára vonatkozó döntés részletei a következők:
A pályázat forráshiány miatt elutasításra került, forrásbevonás esetén tartaléklistáról támogatható.

Bízunk abban, hogy a pályázatának támogatásához szükséges forrás a későbbiekben
rendelkezésünkre áll és így lehetőség nyílik pályázatának támogatására. Ebben az esetben a
lehetőségről tájékoztatást küldünk, egyúttal tájékoztatjuk a Támogatási Szerződés megkötéséhez
szükséges feltételekről, a szerződéskötéshez benyújtandó dokumentumok köréről.
Egyúttal felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a támogatási döntés meghozatala előtt
megkezdi a projekt megvalósítását, úgy a Támogatási Szerződés megkötése és a támogatás
igénybevétele akkor lesz lehetséges, ha a projektet a hatályos TÁMOP-3-1-11-12/2 Óvodafejlesztés
konstrukcióra vonatkozó Pályázati Felhívás, a Pályázati Útmutató, valamint a vonatkozó
jogszabályok szerint valósítja meg.

Az Ön pályázatára vonatkozó döntést módjában áll megtekinteni a Pályázati-e ügyintézés felületen
valamint Közreműködő Szervezeténél személyesen. Ezzel kapcsolatban további felvilágosítás és
információ kizárólag az alábbi elérhetőségeken kérhető:
Telefon:
Email:
Ügyfélszolgálati idő:

+36 1/273-4250
eutamogatas@esza.hu
Hétfő és Szerda:
09:00-17:00
Kedd és Csütörtök: 09:00-16:00
Péntek:
09:00-14:00

Tájékoztatjuk, hogy a döntés ellen a támogatást igénylő/kedvezményezett a 4/2011. (I. 28.) Korm.
rendelet 81. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a döntés kézhezvételétől számított 10 napon
belül, cégszerű aláírással ellátott, indokolt, a megsértett jogszabályi, pályázati felhívásban vagy
támogatási szerződésben foglalt rendelkezést egyértelműen megjelölő kifogást nyújthat be,
amennyiben az eljárás jogszabálysértő, illetve pályázati felhívásba vagy támogatási szerződésbe
ütköző. Tájékoztatjuk, hogy a kifogás benyújtására rendelkezésre álló határidő jelen értesítés
Pályázó Tájékoztató felületen történő első megtekintését, tehát a kézhezvételt követő naptól veszi
kezdetét.
A kifogás beérkezésétől az azt elbíráló döntés közléséig a kifogásban foglaltakkal összefüggő
határidők nyugszanak. A kifogást a közreműködő szervezet döntése ellen a közreműködő
szervezethez, az NFÜ döntése ellen az NFÜ Jogi Főosztályához kell benyújtani. A kifogás
benyújtásához lehetőség van az Új Széchenyi Terv holnapján (www.ujszechenyiterv.gov.hu)
szereplő kifogásminta használatára, valamint a kifogás mellékleteinek elektronikus adathordozón
történő benyújtására.

Köszönjük a Óvodafejlesztés pályázata iránt tanúsított érdeklődését. Felhívom szíves figyelmét,
hogy az Európai Unió által társfinanszírozott valamennyi pályázati lehetőségről tájékozódhat az Új
Széchenyi Terv Pályázati kereső weboldalán (ujszechenyiterv.gov.hu/content/7238)
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