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Tisztelt PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM!
Örömmel értesítjük, hogy a(z) Informális és nem formális tanulási lehetőségek kialakítása a köznevelési
intézményekben c. felhívására benyújtott, EFOP-3.3.7-17-2017-00009 azonosítószámmal nyilvántartott
támogatási kérelmét az Emberi Erőforrások Minisztériuma vezetője
74 977 130 Ft
összegű támogatásra érdemesnek ítélte az alábbiak szerint:
A támogatási kérelmet támogatásra javasoljuk az alábbi feltételek teljesülése mellett: Szerződéskötési
feltételek: A tisztázó válaszok beépítése a szakmai tervbe. Szakmai napokhoz, a tevékenységek
monitorozásához és pedagógiai értékeléshez kapcsolódó járulékköltség soron számítási hiba van, ezért
220 000 Ft átcsoportosítása szükséges a tartalék sorra. A EPSON EH-TW5210 FULL HD (1080P) 3D
PROJEKTOR ára meghaladja a kisértékű összeghatárt, az összegből 3 960 Ft tartalékra csoportosítandó.
Tájékoztatjuk, hogy jelen projekt vonatkozásában a projektszintű százalékos átalány mértéke:
4,564211%, amely az Önök által betervezett költségvetésben szereplő költségek és a Felhívásban foglalt
előírások alapján került megállapításra. Felhívjuk figyelmét, hogy a projekt megvalósítás során a
meghatározott százalékos átalány mértéktől eltérnie nem lehet, valamint nem kezdeményezhető
költségátcsoportosítás a vetítési alaphoz tartozó költségekről a számított költségekre, és a számított
költségekről a vetítési alaphoz tartozó költségekre.
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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