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Tisztelt MARTONYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA!
Örömmel értesítjük, hogy a(z) Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA) c.
felhívására benyújtott, EFOP-1.6.2-16-2017-00073 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmét
az Emberi Erőforrások Minisztériuma vezetője
88 000 000 Ft
összegű támogatásra érdemesnek ítélte az alábbiak szerint:
Támogatási Szerződéskötési feltételek:
A felhívás 3.4.1.1 pontjában foglaltak szerint az egyéni fejlesztési tervre vonatkozó elvárások a
következőek: \"A szegregátumok területén kötelező a programban részt vevő személyekre az alábbiak
szerint egyéni fejlesztési tervet készíteni és a megvalósítás során az abban foglalt tevékenységeket
megvalósítani: 300 fő alatti szegregátum esetén a 16-54 éves korú lakónépesség legalább 80%-ra\" Jelen
támogatási igénylés szerint a 75 fős a szegregátum. A tisztázó kérdésre adott válasz alapján 2017-ben a
szegregátumban élő 16-54 éves korosztály száma 54 fő. 80%, azaz 44 fő bevonása szükséges. A
támogatást igénylő 43 fő bevonását tervezte, további 1 fő bevonása szükséges.
További 3 fő bevonása szükséges végzettséget adó képzésbe.
Start asszisztens még nem került kiválasztásra, szerződéskötés feltételeként szükséges a biztosítása a
felhívás 3.1.1.1 pontjában leírtak szerint, azaz : az adott szegregátumban élő személy kerül kiválasztásra.
A felhívás 3.4.1.1 pontja alapján szükséges a projekt keretében projektmenedzser pénzügyi vezető és
szakmai vezető alkalmazása. A szakmai vezető esetében szükséges, hogy minimum heti 10 órában
kerüljön foglalkoztatásra. A szerződéskötés feltétele a felhívás 3.4.1.1 pontjának megfelelő szakmai
vezető kiválasztása.
A „Célcsoport támogatásának költségei” költségkategória „Képzéshez kapcsolódó költség” elnevezésű
költségelemre tervezett „tartalék” elnevezésű költségtételt (83 101 Ft) szükséges áthelyezni a „Tartalék”
elnevezésű költségkategóriába.
A tervezett projekt eszközbeszerzéseihez, valamint tevékenységeihez kapcsolódó összes tétel esetén
indikatív árajánlatok benyújtása szükséges.
Költségvetés áttervezése a csökkentett összköltségnek megfelelően, a százalékos korlátok betartásával.
A 15%-os közvetett költségkorlátot konzorciumi tagi szinten szükséges értelmezni.
A támogatást igénylőnek szükséges nyilatkozatot benyújtani a bevonandó személyek számáról, valamint
bemutatni a számítás módszertanát.
Költségcsökkentés indoklása: A felhívás 3.4.1.1 pontjában foglaltak szerint az egyéni fejlesztési tervre
vonatkozó elvárások a következőek: \"A szegregátumok területén kötelező a programban részt vevő
személyekre az alábbiak szerint egyéni fejlesztési tervet készíteni és a megvalósítás során az abban
foglalt tevékenységeket megvalósítani: 300 fő alatti szegregátum esetén a 16-54 éves korú lakónépesség
legalább 80%-ra\" Jelen támogatási igénylés szerint a 75 fős a szegregátum. A tisztázó kérdésre adott

válasz alapján 2017-ben a szegregátumban élő 16-54 éves korosztály száma 54 fő. 80%, azaz 44 fő
bevonása szükséges. 44 fő bevonása esetén az igényelhető támogatás legfeljebb 88 000 000 Ft.
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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