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Tisztelt MEZŐSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA!
Örömmel értesítjük, hogy a(z) Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése c. felhívására
benyújtott, TOP-4.1.1-15-FE1-2016-00006 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmét az
Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság vezetője
10 995 737 Ft
összegű támogatásra érdemesnek ítélte az alábbiak szerint:
\"Támogatási szerződéskötésig teljesítendő feltételek:
• Az adatlap kitöltési útmutató 2.5. Monitoring mutatók pontja értelmében a Felhívás 3.5. Indikátorok,
szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás pontja alapján a megvalósítás és a fenntartás időszakában a
kedvezményezett a projekt megvalósulásáról köteles értékeket adni. Tekintettel arra, hogy a támogatási
kérelemben a monitoring mutatók adatai a fenntartás időszakára vonatkozóan nem tartalmaznak
adatokat, szerződéskötéskor a Támogatást Igénylőnek a fenntartási időszakra vonatkozóan is szükséges
a vállalást megtennie. A projekt adatlappal és a megalapozó dokumentummal összhangban,
szerződéskötéskor szükséges az indikátorok felülvizsgálatát elvégezni.
• A Támogatást Igénylőnek szerződéskötésig szükséges benyújtania a védőnői kinevezés dokumentumát.
1. mérföldkőig teljesítendő feltételek:
• Az 1. mérföldkőig szükséges a Felhívás 5.6. és 5.7. pontjában megfogalmazott költségkorlátoknak való
megfelelés, valamint az arányosítás alátámasztásának bemutatása.
• Az 1. mérföldkőig szükséges a Felhívás 3.2. pontjának való megfelelés bemutatása.
• 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 (1. mérföldkő) végéig igazolni szükséges.
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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