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TAMOGATOI OKIRAT
amely letrejott egyreszrol az
Mi niszterium:
Szekhely:
Ad6szam:

Emberi Eroforrasok Mini szteriuma
1054 Buda pest, Akademia u. 3.
15309271-2-41
Sol tesz Miklos egyhazi, nemzetisegi es civil tarsadalmi
kapcsolatokert felelOs allamtitkar

KepviselO (nev, beosztas):

mi nt tamogat6 szervezet (a tovabbiakban: Tamogato) neveben - az egyesulesi jog r61, a kozh asznu
jogallasr61, valamint a civil szervezetek mt1kodeser61 es tamogatasar61 sz616 2011. evi CLXXV. torveny
64. §-aban foglaltak, valamint a Nemzeti Egylittmukod esi Alappal kapcsolatos egyes kerd esekrol sz616
5/2012 (11.16.) KI M rendelet 27. §-a es 28. § (1) bekezdes d) pontja alapjan - eljar6
Emberi Eroforras Tamogataskezelo
1085 Budapest, Gvulai Pal u. 13.
15329114-2-42
329112
d r.Meszaros Ka rina f0igazgat6
10032000-01451461-00000000
www.emet.gov.hu

Lebonvolit6:
Szekhely:
Ad6sza m:
MAK torzskonyvi szam (PI R):
KepviselO (nev beosztas):
Kincstari szaml aszam:
Internet:

mi nt keze!O szervezet (a tova bbiakban: AlapkezeIO)
masreszrol
"Fogadj el" Alapftvany
7753 Szajk Ady E.u.19.
'1753 Szaik ALi v E.u.l<J.
19034748102
Baranva Me2Vei Bfr6sag [Pees)
Pk.21.211/1991/4
dr.Schleich Maria
B6ly es Videke Takarekszovetkezet
50100019-12001015

N ev:
Szekhely:
Lcvelezesi dm:
Ad6szam:
Nyilvantartasba vevo szerv neve:
Nyilva n tartasba vetel szama:
KepviselO:
Hitelintezet:
Penzforgalmi szamla szama:

mi nt kedvezmenyezett (a tovabbiakban: Kedvezmenyezett)
(a tovabbiakban egyi.itt: Felek) kozott az alu lirott helyen, napon es az alabbi feltetelekkel:

I.

Elozmenyek

1.
A Kedvezmenyezett ta mogatasi igenyt nyt'.ljtott be a N emzeti Egylittmuk odesi Alap Ta rsadalmi
fele!Ossegvallalas kollegiuma (a tovabbiakban: Kollegium) altal meghirdetett, NEA-18-M k6dszamu
palyazati felhfvasra.
2.
vette.

Az Alapkezel6 a tamogatasi igenyt NEA -TF-18-M-0805 azonosft6 szamon nyilva n ta rtasba

II. A Tamogatoi Okirat targya
1. A Tamogat6i Okirat (tovabbiakba n: O kirat) targya a(z) miikodesi palyazat dm en benyuj tott
tamogata si igeny tamogatasa az Okiratban m eghatarozott feltetelek m ellett. A tamogatott tevekenyseg
korma nyzati funkci6k rendje szeri nti besorolasa: 084031.
Ill. A tamogatas forrasa, osszege
1.
Az Alapkezelo a Ked vezmenyezett m ukod esenek ta mogatasa celjab6 1, a N EACT0/ 194/2018
iktat6szamu dontesi listaban foglaltaknak megfeleloen
2580000
Ft,
azaz
ketmilli6otszaznyolcvanezer forint tamogatast nyt'.ljt a Kedvezme nyezett reszere.
2.

A tamogatas i ntenzi tasa: 90%.
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3.
A tamogatas forrasa a Magyarorszag 2018. evi kozponti koltsegveteserol sz616 2017. evi C.
torveny XX. Emberi Eroforrasok Miniszteriuma fejezet, 20/54 Nemzeti Egyi.ittmukodesi Alap fejezeti
kezelesu el6iranyzat. A tamogatas forrasanak AHT azonos{t6 szama: 332995.
IV. A tamogatas foly6sftasa

1.

A tamogatas finanszf rozasi formaja:

Az Alapkezel6 a tamogatast vissza nem terftend6 es beszamolast kovet6en foly6sf tott formaban, a
tamogatasr61 beny\ljtott penzi.igyi elszamolas es szakmai beszamol6 (tovabbiakba n egyi.itt:
elszamolas) elfogadasat es a foly6sf tasi feltetelek teljesi.i leset koveto ot napon beli.il egy osszegben
utalja at a Kedvezmenyezett penzforgalmi szamlajara.
V. A tamogatas felhasznci.l asa
1. A Kedvezmenyezett a tamogatast a 2018.aprilis 01.-2019. marcius 31.kozotti id6szakban (a

tovabbiakban: tamogatasi idoszak) keletkezett elszamolhat6 koltsegek kiegyenlf tesere hasznalhatja
fel.

2.
A Kedvezmenyezett a tamogatast a tamogatasi idoszakban, a tamogatasi eel megval6sftasaval
osszefi.iggesben felmeri.ilt es igazoltan e celra fordftott, az Okirat mellekletet kepez6, az Elektronikus
Palyazatkezelesi - es EgyiittmOkod esi Rendszerben rogzftett koltsegtervben felti.intetett elszamolhat6
koltsegek kiegyenlftesere hasznalhatja fel. A tamogatas terhere csak azon elszamolhat6 koltsegekre
vonatkoz6 szamlak, bizonyla tok szamolhat6k el, melyek kiallf tasi datuma es teljesftesi idopontja a
tamogatasi idoszakba esik es melyek penzi.igyi teljes {teseaz elszamolasi hatarid6 vegeig megtortenik.
3.
Ha a tamogatott tevekenyseg beruhazas, a beruhazassal Jetrehozott vagyon - ha az a
Kedvezmenyezett tulajdonaba vagy vagyonkezelesebe keri.il - az elszamolas beny\ljtasara az Okirat
VIJ.1. pontjaban rogzftett ha tarid6t61 szamftott 5 evig a tamogatas celjanak megfeleloen koteles
hasznalni, es azt az elszamolas beny\ljtasara az Okirat VII.1.pontjaban rogzf tett hatarid6t61 szamf tott 5
even be!UJ csak az Alapkezelo elozetes j6vahagyasaval es a foglalkoztatasi, a szolgaltatasi es az egyeb
kotelezettsegek atvallalasaval, atruhazasavaJ idegenftheti el, adhatja berbe vagy mas hasznalataba,
illetve terhelheti meg.
VI. M6dosftas

A Kedvezmenyezett koteles az Okirat m6dosftasat kezdemenyezni, amennyiben a megval6sftas soran a
koltsegterv f6sorain ki.ilOn-ki.ilon, a j6vahagyotthoz kepest pozitfv iranyban 10 %-ot meghalad6
mertekben kfvan m6dos{tani, uj koltsegvetesi sor nyitasara nines lehet6seg. Ha a tamogatott
tevekenyseg osszkoltsege a tervezetthez kepest csokken, t6bb forras eseten a koltsegvetesi tamogatas
osszeget az osszkoltseg csokkenesenek aranyaban, az eredeti koltsegaranyok megtartasaval kell
csokkenteni.
VII.A szakmai beszamol6 es a penziigyi elszamolas telj esf tese
1. A Kedvezme nyezett a tamogatas es a sajat forras felhasznalasar61 a tamogatasi idoszak veget
koveto 30 napon beliil, de Iegkesobb 2019. aprilis 30-ig koteles a szakmai beszamol6b61 es
penziigyi elszamolasb61 3116 elszamolast keszfteni es beny\ljtani az Alapkezel6 reszere. Az elszamolast
az ,,0tmutat6 a Nemzeti EgyiittmOkodesi Alap 2018. evi forrasaira beny\ljtott tamogatasi igenyek
(palyazat es egyedi kerelem) alapjan biztosf tott koltsegvetesi tamogatasok szakmai es penziigyi
elszamolasahoz" dmu dokurnentumban (a tovabbiakban: elszamolasi utmutat6) rogzftett
szabalyoknak es felteteleknek megfelel6en kell osszeallftani.

2.
Az elszamolas es mellekleteinek beny\ljtasaval a Kedvezmenyezettnek hitelt erd emloen
bizonyf tania kell a tamogatasi igenyben foglaltak Okirat szerinti megval6sulasat. A penzi.igyi
elszamolas soran csak azok a tamogatasi id6szakot terhe16, elszamolhat6 koltsegekre vonatkoz6
szamlak, bizonylatok szamolhat6k el, melyek kiallltasi datuma es teljesftesi idlSpontja a t3,mogatasi
idoszakba esik es melyek penzi.igyi teljesftese az elszamolasi hatarido vegeig megtortenik. Az
elszamolas rendjet az Okirat reszet kepez6 Altalanos Szerzodesi Feltetelek (a tovabbiakban: ASZF) V.
fejezete tartalmazza.
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Tamogatasi eloleg eseten a penzilgyi elszamolas maradvanyosszeget a Ked vezmenyezett
legkesobb a VII / 1. pontban foglalt elszamolas idopontjaig koteles - az Okirat szamara torteno
hivatkoza ssal - visszautalni az Alapkezelo Nemzeti Egyilttm ukodesi Alap e!Oiranyzat-felhasznalasi
alszamlajara (szamlaszam: 10032000-01220328-50000452). A keletkezett
maradvany
visszauta lasar61 az elszamolasban a Kedvezmenyezett nyilatkozni koteles.
4. Jogosulatlanul igenybe vett tamogatas eseten, illetve a tamogatas jogszabalyserto vagy nem
rendeltetesszerO felhasznalasa eseten az Alapkeze!O jogosult a tamogatas visszavonasar61 rendelkezni,
a Kedvezm enyezett pedig koteles a jogosulatlanul igenybe vett tamogatas osszeget visszafizetni az
ASZF-ben foglaltak szerint.
VIll.

Zaro rendelkezesek

1.
Az Okirat kibocsatasanak feltetele, hogy a Kedvezmenyezett killon nyilatkozatban elfogadja az
ASZF-et, s ezzel megtegye az ASZF 10.1. pont szerinti kUlon nyilatkozatokat. J el en Okirat alapjan
megftelt tamogatas akkor foly6sf that6, ha az ASZF 2.4. pontjaban elofrt feltetel teljesill.
2.
Az Okiratban nem vagy nem kello reszletesseggel szabalyozott kerdesek tekinteteben az Okirat
elvalaszthatatlan reszet kepezo, a www.civil.info.hu honlapon kozzetett AsZF, az elszamolasi utmutat6,
illetve a magyar jog szaba!yai az iranyad6ak.
3.
Az Okirat egymassal megegyezo, harom eredeti peldanyban keszillt, amelybol egy peldany a
Kedvezmenyezettet es ket pelda ny az Alapkezelot illet meg.
4.
A ta mogatasi jogviszony vona tkozasaban a jelen Okirat tartalma, az ASZF es a vonatkoz6
jogs zabalyok az iranyad6ak.
5.

A Felek az Okiratb61 eredo jogvitaikat elsosorban targyalasos uton kotelesek rendezni.

'·

3

I 1ktat6szam: EMET-2018- J "J}i -

I Palyazati azonosft6szam: N EA-TF-18-M-0805

Mellekletek:

1. szamu melleklet: Nyilvantartasba vetelt igazo/6 okirat eredeti peldanya, mely kiallft6 sanak datuma

nem lehet a tamogatasi igeny benyujt6sanak napj 6t6/ szamftott harminc napnal
regebbi.
2. sz6 mu melleklet:

Kozjegyzo a/ta/ hitelesftett a/Qfrasi cf mpeldany vagy az alafras-minta kozjegyzo
a/ ta/ hite/ esftett masolata, vagy iigyved, il/ etve kamarai jogtanacsos a/ta/
el/ enjegyzett alafra s-minta, vagy a szamlavezeto penzintezet a/ ta/ vezetett
a/6frasi karton m6solat6nak a sz6m/ avezeto penzforgalmi intezmeny a/ta/
hitelesftett eredeti peldanya, mely kiallftasanak datuma nem lehet a t6mogat6si
igeny benyujtasanak napjat61 szamftott harminc napn61 regebbi.

3. szamu mellek /et: A Kedvezmenyezett valamennyi - jogszabcily a/apjan beszedesi megbfzassal
megterhe/ heto - fizetesi sz6m/6j6ra vonatkoz6 felhatalmaz6 level azonnali
beszedesi megbfz6s a/ka/mazas6hoz, amennyiben korabbi palyazatokhoz nem
nyujtott be olyan felhatalmaz6 /evelet, mely e palyazat kapcsan isfelhaszn6lhat6.
(100%-os tamogatasi eloleg eseten.)
4. szamu melleklet:

Kedvezmenyezett nyilatkozata

. .z 2
Budapest,

..........................

2016 JUN 2 1.

Budapest, ................................................
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Penzugyi ellenjegyzes

dr. Meszaros Karina
f0igazgat6
Emberi Eroforras Tamogaraskezel6
Budapest,
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