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Tisztelt BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA!
Örömmel értesítjük, hogy a(z) Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben c. felhívására
benyújtott, EFOP-1.5.2-16-2017-00016 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmét az Emberi
Erőforrások Minisztériuma vezetője
499 908 000 Ft
összegű támogatásra érdemesnek ítélte az alábbiak szerint:
Az EFOP-1.5.2-16-2017-00016 azonosító számmal nyilvántartott támogatási kérelem feltételekkel
támogatásra kerül, 499.908.000 Ft összköltséggel, 499.908.000 Ft támogatással, 100 % támogatási
intenzitással.
A beadott dokumentumok, önéletrajzok alapján mind a szervezetek, mind a választott személyek
alkalmasak a projekt végrehajtására. A szervezeti és személyi feltételek rendelkezésre állnak és
megfelelően bemutatásra kerültek a pályázati anyagban és a csatolt dokumentumokban. A pályázati
dokumentum és a csatolt Helyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Terv alapján a terv részletes és a projekt
céljait szolgálja. A célokhoz megfelelően illeszkednek a választott tevékenységek. A szinergikus
kapcsolódások szintén bemutatásra kerültek. A fenntartási kötelezettség teljesítésének módja bemutatása
megfelelő. A célokhoz és a helyi szükségletekhez megfelelően illeszkednek a választott tevékenységek.
A támogatási szerződés megkötéséhez az alábbi feltételek teljesítése szükséges:
Általános feltétel: az EPTK felületen rögzített költségvetés módosítása a tisztázó kérdés során benyújtott
részletezett költségvetésnek megfelelően, az alábbi átcsoportosításokat figyelembe véve. Továbbá
partnerenkénti megbontás szükséges.
Célcsoport támogatásának költségei/képzés költsége sorra tervezett „Belépőjegyek” tétel a célcsoport
számára szervezett programok egyéb költségei (tanulási programokhoz kapcsolódó belépőjegyek,
kellékek alsoron szerepeljen. A szöveges indoklásban szereplő számítási mód szerint 10 partner×400.000
Ft/csomag; a számításban a mennyiség oszlopban 9 db; egységár oszlopban 600.000 Ft/db szerepel. A
szöveges indoklás módosítandó., (Eredetileg a költségvetésben az Egyéb szolgáltatási költségek/Egyéb
költségek soron található)
Célcsoport támogatásának költségei/útiköltség sorra tervezett „Életvitelszerűen megjelenő testmozgás,
túrázás, szabadidősport, testmozgás:” tétel a Célcsoport számára tartott „programok/eseményekhez
kapcsolódó utazási, szállás, étkezési költség alsorra helyezendő. A szöveges indoklás javítandó: „72
kirándulás. átlagosan 500 km/alkalom*72 alkalom=36 000 km, 360 Ft/km üzemanyagárral számítva 360
000 km * 360 Ft/km= 12 960 000 Ft” (helyesen: 36000 km.)
Célcsoport támogatásának költségei/útiköltség soron tervezett „falubusz vagy autóbérlés” tétel
amennyiben bérlés valósul meg, áthelyezendő a Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj/szakmai
megvalósításhoz kapcsolódó gépjármű, eszközök és immateriális javak bérlési költsége alsorra.

Célcsoport támogatásának költségei/szállás és étkezés sorra tervezett „5. és 3.Az egészséges életmód
közösségi szintű megerősítését, a közösség egészségkultúrájának fejlesztését célzó, életmód váltást
támogató programok:” tétel a Célcsoport számára tartott „programok/eseményekhez kapcsolódó utazási,
szállás, étkezési költség alsorra helyezendő, az étkezés, szállás és útiköltség része. Eredeti
költségvetésben a Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei/Egyéb szolgáltatási
költségek/Egyéb költségek soron szerepel. Szöveges indoklás javítandó: „a. 72 alkalom kirándulás, kb. 40
fő/kirándulás= 2880 fő. Összesen 27 tematikus egészségfejlesztési nyári programsorozat, 27*4nap=108
nap, 40 fő/nap=108 nap*40 fő=4320 fő. Napi 3 étkezés. a3b=2880fő*1800Ft+4320fő*2500Ft=18 000 000
Ft” A számítási mód alapján a végösszeg: 15.984.000 Ft.
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei/egyéb szakértői szolgáltatás sorra
tervezett „közbeszerzés, beszerzési tanácsadás” költsége áthelyezendő a Projektelőkészítés
költségei/Közbeszerzési költségek sorra. (Eredeti költségvetésben jó helyen szerepel)
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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