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Egyéb iktatószám:

Tisztelt Pályázó!
Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez
benyújtott „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény
Községben”
című,
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772
jelű,
tartaléklistán
szereplő
pályázatával kapcsolatban örömmel értesítjük arról, hogy lehetőség nyílt pályázatának
támogatására.
Tájékoztatjuk, hogy a HEP IH vezetője az ön pályázatát
eredményeképp korábban 9 730 000
Ft
összegű
érdemesnek ítélte az alábbiak szerint.

a

bírálati folyamat
támogatásra

1328/2013. (VI. 12.) Korm. határozattal jóváhagyott keretemelés miatt a tartaléklistáról
visszaemelve.

A támogatás folyósításának előfeltétele a HEP IH képviseletében eljáró, mint
közreműködő szervezet által a EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT részére történő
támogatói okirat kibocsájtása.
A támogatói okirat kiállításának esetleges feltételeiről a következő, postai úton
megküldött levelünkben nyújtunk részletes tájékoztatást.
Tájékoztatjuk, hogy e 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. A kifogás beérkezésétől
az azt elbíráló döntés közléséig a kifogásban foglaltakkal összefüggő határidők
nyugszanak.
Tájékoztatjuk, hogy a kifogás benyújtására rendelkezésre álló határidő jelen értesítés
Pályázati e-ügyintézés felületen történő első megtekintését, tehát a kézhezvételt követő
naptól veszi kezdetét. 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 pályázati felhívás iránt tanúsított érdeklődését. Felhívjuk 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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