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V. A pályázat útja a benyújtástól a támogatási

szerzõdés megkötéséig

5.1. Vizsgálat a benyújtást követõen, hiánypótlások11

Mire használható ez a fejezet?
A pályázat benyújtását, postai feladását követõen a Közremûködõ Szervezet
megvizsgálja az érkeztetés, majd a jogosultság és a teljesség feltételeit. Ennek
folyamata kerül bemutatásra ebben a fejezetben.

A pályázatok döntéselõkészítését, a szerzõdéskötését, a finanszírozá-
sát, nyomon követését és ellenõrzését általában az Irányító Hatóság fel-
hatalmazása alapján Közremûködõ Szervezet végzi.

Amennyiben a pályázat megfelel az érkeztetés feltételeinek, úgy a Közremûködõ
Szervezet megvizsgálja, hogy a projektjavaslat megfelel-e a felhívásban meghatáro-
zott teljességi és jogosultsági feltételeknek. Amennyiben egyértelmû megállapítást
nyer, hogy a pályázó/projekt nem jogosult a támogatásra, úgy a pályázat teljességi
vizsgálatát nem kell elvégezni, a pályázat az elbírálásból kizárásra kerül. A Közre-
mûködõ Szervezet a pályázó egyidejû tájékoztatása mellett az indokok megjelölésé-
vel a pályázat beérkezésétõl számított 15 napon belül elutasítja a pályázatot.
Amennyiben a jogosultság vizsgálata során a részletes útmutatóban felsorolt feltéte-
lek maradéktalanul teljesülnek, sor kerül a pályázat teljességének vizsgálatára. En-
nek keretében vizsgálatra kerül, hogy a projekt-adatlap hiánytalanul kitöltésre ke-
rült-e, a projekt-adatlap CD lemezen is rendelkezésre áll-e, és a csatolt CD lemezen
lévõ adatok épek, használhatók-e, valamint valamennyi elõírt melléklet a részletes
pályázati útmutatónak megfelelõen csatolásra került-e.
Amennyiben a jogosultsági feltételek teljesülése nem állapítható meg egyértelmûen,
illetve a teljességi vizsgálat hiányosságot állapít meg, akkor a Közremûködõ Szerve-
zet a pályázót írásban, az összes hiány, illetve hiba megjelölésével, egy alkalommal,
maximum 15 naptári napos határidõ kitûzésével formai hiánypótlásra szólítja
fel a 16/2006 (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendeletben szabályozottak szerint.
Ha megállapítható, hogy a jogosultság és a teljesség szempontjai a hiánypótlást
követõen sem teljesülnek, a Közremûködõ Szervezet a pályázó egyidejû tájékoztatá-
sa mellett, az indokok megjelölésével, a pályázat beérkezésétõl, hiánypótlás esetén a
hiánypótlás benyújtásának határidejétõl számított 15 napon belül elutasítja a pályá-
zatot.
A benyújtást követõen tehát a Közremûködõ Szervezet megvizsgálja, hogy teljesül-
nek-e az érkeztetés feltételei, valamint a jogosultsági és teljességi feltételek. Adott
esetben az érkeztetésrõl a pályázó külön értesítést (regisztrációs levelet) is kap, mely-

11 Forrás: GOP-2007-213. Pályázati útmutató
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ben rendszerint kiadják a projekt azonosító számát, melyre a Közremûködõ Szerve-
zettel való további kommunikáció esetén hivatkozni lehet.

5.2. A támogatási döntés meghozatala és szerzõdéskötés12 13

Mire használható ez a fejezet?
A befogadást követõen a pályázatot bírálók értékelik, melynek eredménye
alapján döntés születik a támogatás megítélésérõl, vagy az igény elutasításá-
ról. Támogatott projekt esetén sor kerül a támogatási szerzõdés megkötésé-
re. Elutasítás esetén bizonyos feltételekkel lehetõségünk van a pályázat új-
bóli benyújtására.

Amennyiben a pályázat a fenti szempontokat figyelembe véve megfelel a jogo-
sultság és a teljesség feltételeinek, befogadásra kerül. A befogadás tényérõl a Közre-
mûködõ Szervezet a pályázót írásban értesíti a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM
együttes rendeletben szabályozottak szerint. A befogadó nyilatkozat kizárólag a
pályázat formai megfelelõségét igazolja, nem jelenti a támogatás megítélését! Ezt
követõen kerül sor a projekt-terv tartalmi értékelésére. A befogadásra került pá-
lyázatok tartalmi értékelése annak megállapítására irányul, hogy a pályázatban sze-
replõ információk a döntéshez szükséges részletességgel és tartalommal rendelkezés-
re állnak-e, a pályázatban ismertetett projekt megfelel-e a projekt-kiválasztási szem-
pontoknak. Amennyiben további részletezés, pontosítás szükséges, abban az eset-
ben a Közremûködõ Szervezet egy alkalommal tartalmi kiegészítésre hívhatja fel
a pályázót. A tartalmi értékelés pontozásos eljáráson alapul. Nem támogathatóak
azok a pályázatok, amelyek nem érik el a részletes útmutatóban meghatározott mi-
nimális pontszámot, általában 100 pontból 50, 55 vagy 60 pontot. A Közremûködõ
Szervezet minden befogadott pályázatról értékelõ lapot készít.
A GOP IH a benyújtott pályázatok elbírálása érdekében Bíráló Bizottságot hoz
létre. A Bíráló Bizottság az elõzetesen meghatározott értékelési szempontok alapján
a rendelkezésre álló keret erejéig, a meghatározott minimum pontszámot elért pá-
lyázatok támogatására tesz támogatási javaslatot.
A Bíráló Bizottság javaslati alternatívái az alábbiak lehetnek:

- a projektnek a pályázatban megfogalmazottakhoz képest változatlan tartalommal
és feltételekkel történõ támogatása;

- a projektnek a pályázatban megfogalmazottakhoz képest csökkentett tartalommal
és feltételekkel történõ támogatása. A Bíráló Bizottság a projektet csak a pályázati
útmutató szerinti nem támogatható költségek mértékével csökkentheti, amely azon-
ban nem változtathatja meg a projekt szakmai-mûszaki tartalmát;

- a projekt elutasítása.

12 Forrás: GOP-2007-213. Pályázati útmutató
13 Forrás: Elõszûrés az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok program utolsó pályázati köré-
re; 2007. június 1 - 2007. szeptember 24.; 4. melléklet
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A Bíráló Bizottság döntési javaslata a GOP IH vezetõjéhez, vagy az általa felha-
talmazott személyhez kerül döntésre. A döntésrõl történõ tájékoztatást köve-
tõen a pályázó jogosult a pályázatra vonatkozóan az értékelõ lapban és
az emlékeztetõben foglaltakat megismerni. A Közremûködõ Szervezet
írásban értesíti a pályázót a támogatás odaítélésérõl, és gondoskodik a Tá-
mogatási Szerzõdés megkötésének elõkészítésérõl.
Támogatott pályázat esetén a GOP IH a támogatási konstrukció címét, a projekt
gazda nevét, a projekt tárgyát, a projekt megvalósulásának helyszínét, a támogatás
összegét és arányát, a döntés idõpontját (év, hónap), a projekt-javaslat összpontszámát
az NFÜ honlapján a pályázó külön hozzájárulása nélkül közzéteszi. Amennyiben a
GOP IH vezetõje a pályázatot elutasítja, a Közremûködõ Szervezet a döntés kézhez-
vételét követõen, írásban, elutasító levélben értesíti a pályázót arról, hogy pályáza-
ta nem kerül támogatásra. Az értesítés tartalmazza az elutasítás indokát is.

Bírálati szempontrendszer-minta - a Magyarországon meghirdetett EGT és
Norvég Finanszírozási Mechanizmusok programra benyújtott projekt-koncepciók
értékelési és pontozási szempontjai:
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A Támogatási Szerzõdés megkötésének feltétele, hogy a kedvezményezett
(nyertes pályázó) az elõírásoknak megfelelõen és határidõre (általában 30 nap alatt)
teljesítse a szerzõdéskötéshez szükséges feltételeket. A szerzõdéskötéshez szükséges doku-
mentumok bemutatására vonatkozó határidõ elmulasztása esetén a támogatási döntés
érvényét veszíti. A támogatási szerzõdés megkötéséhez kérik becsatolni a hitelességet
igazoló iratokat, a köztartozás-mentességrõl szóló igazolást, az azonnali beszedési meg-
bízásra szóló felhatalmazást, az önrész és a biztosíték rendelkezésre állásának a doku-
mentumait, a jogerõs hatósági engedélyeket (ha szükséges a projekthez), és egyéb esetle-
gesen szükséges dokumentumokat, melyek a részletes pályázati útmutatóban szerepel-
nek. A szükséges dokumentumokról és a támogatási szerzõdés megkötésének a módjá-
ról a pályázó mindig írásos értesítést kap.
A Támogatási Szerzõdést kiegészítheti az összes pályázóra, illetve projektre vonatko-
zó Általános Szerzõdési Feltételek (ÁSzF), melyet a Támogatási Szerzõdés alá-
írásával a kedvezményezett szervezet magára nézve kötelezõnek ismer el. A pályázati
projekttel és a kedvezményezettel kapcsolatos összes jog és kötelezettség szerepel a
Támogatási Szerzõdésben (és az ebben hivatkozott dokumentumokban), ezért a
minkét fél általi aláírását követõen, a projekt megvalósítása és fenntartása során is
ez az irányadó.

Hogyan tovább, ha nem nyert a pályázatunk? Amennyiben a pályázat
elutasításra vagy visszavonásra került, úgy a projekt támogatása érdekében módosí-
tott, átdolgozott pályázat benyújtása lehetséges. Az újra benyújtott pályázat eseté-
ben is be kell tartani minden, a pályázati konstrukcióra vonatkozó feltételt, ugyan-
akkor a korábbi elutasítás nem jelent hátrányt az értékelés során.
Akkor is pályázhatunk újra, ha nyertünk? Gyakran felmerülõ kérdés, hogy
támogatott pályázat esetén a pályázó szervezet benyújthat-e újra pályázatot az adott
konstrukcióban. Erre általános válasz nem adható. A legtöbb konstrukció esetében
a támogatás elnyerésének az évében újabb pályázat már nem adható be, az azt köve-
tõ évben viszont már lehetséges.




