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Tárgy: Értesítés támogatási kérelmének 
támogatásáról 

Tisztelt GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT! 

Örömmel  értesítjük,  hogy  a(z)  Kulturális  és  közösségi  terek  infrastrukturális  fejlesztése  és  helyi
közösségszervezés a városi helyi közösségi fejlesztési stratégiához kapcsolódva c. felhívására benyújtott,
TOP-7.1.1-16-2016-00050 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmét az Magyar Államkincstár
Központ 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 :

Tekintettel a beérkezett kérelmek magas számára a konstrukción rendelkezésre álló forráshoz képest, az 
Irányító Hatóság vezetőjének döntése alapján, mind a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia 
megvalósítására, mind a Helyi Akciócsoport működésére tervezett költség és támogatás 50%-os 
csökkentése történt azon projektek esetében, melyek elérték a felhívás által rögzített szakmai minimum 
pontszámot és teljesítették a támogathatóság egyéb, elutasítást nem eredményező szempontjait. Ezáltal 
elősegíthető az egymástól tartalmi, szakmai minőség szempontjából nem jelentősen különböző Helyi 
Akciócsoportok által bemutatott stratégiai célok megvalósulása.

A támogatási szerződés megkötésének feltételeként az alábbiak teljesítését kérjük:
1. A támogatási szerződés megkötésekor szükséges az 1. mérföldkő szakmai tartalmát úgy bővíteni, hogy
tartalmazza a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia átdolgozását a csökkentett megvalósításra fordítható 
összegnek megfelelően. 
2. A Helyi Akciócsoport működésére is vonatkozó 50%-os mértékben történő támogatáscsökkentés miatt 
szükséges a költségvetés átdolgozása, amelynek során be kell tartani a felhívás belső korlátokra 
vonatkozó rendelkezéseit. 
3. A támogatási szerződésben kizárólag a PO16 sz. „Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztési 
stratégiával érintett települések lakosságszáma” megnevezésű indikátor rögzítése szükséges a 
támogatási kérelemben szereplő akcióterület alapján meghatározott célértékkel. 

Az 1. mérföldkő lezárásáig az alábbi feltételek teljesítését kérjük:
4. Kérjük a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia átdolgozását. Az átdolgozás során kérjük, legyen 
tekintettel az 50%-os mértékben történő támogatáscsökkentésre, továbbá arra, hogy a felhívás 3.7.1 
pontjában rögzített CO38 sz., a CO39 sz. valamint a PO23 sz. indikátorok vállalását csak a HKFS-ben 
szükséges bemutatni, ezek célértéke nem csökkenhet az eredetileg vállalt célérték 50%-nál nagyobb 
mértékben. 
5. A felhívás 3.4.1.1 e) pontja értelmében az akcióterület, amelyre a HKFS készül, nem fedhet át másik 
olyan akcióterülettel, amelyre a Vidékfejlesztési Program alapján LEADER HFS készül, vagy amelyre 
szintén készül HKFS. Az átfedés mentességről a HACS-nak szükséges gondoskodnia az akcióterület 
pontos határainak megadásával, amelyet a benyújtásra kerülő dokumentumban térképi alátámasztással 



 

szükséges bemutatni (mind a saját, mind a fent említett egyéb akcióterületek egyidejű ábrázolásával).

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: 
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