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A pályázati felhívásokkal kapcsolatos általános, valamennyi
felhívásra érvényes információk
A támogatást igénylő csak olyan szervezet lehet, amely:
-

székhelye Sárospatak;
a pályázat benyújtásakor köztartozástól mentes;
legalább egy jóváhagyott, lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámolóval rendelkezik;
a pályázat benyújtását megelőző 3 éven belül legalább egy lezárt üzleti év tárgyévi
eredménye pozitív.

A felhívások keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
Egy támogatást igénylő a felhívás keretében csak egy támogatási kérelem vonatkozásában
részesülhet támogatásban.
A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatói okirat
hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatói okirat hatályba lépését követően legfeljebb 18
hónap áll rendelkezésre.
A projekt megkezdése :
Támogatás a helyi támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem
igényelhető. A projekt megvalósítását a helyi támogatási kérelem benyújtását követő napon a
támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti, de a projekt megkezdése nincs befolyással a
helyi támogatási kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem
garantálja az igényelt támogatás elnyerését.
Mérföldkövek:
Az egyes mérföldkövek közötti idő nem haladhatja meg a 6 hónapot, azaz az előrehaladást minimum
6 havonta betervezett mérföldkövekkel szükséges tervezni.
Egyszeri elszámolás esetén egyetlen, a projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó mérföldkő tervezése
szükséges. Egyszeri elszámolás kizárólag a legfeljebb 6 hónap időtartamú projektek esetében
lehetséges!
A helyi támogatási kérelem HACS-hoz történő benyújtásának határideje és módja:
A helyi támogatási kérelmek benyújtására 2019. április 1-től 2019. április 30-ig van lehetőség.
A támogatási kérelmet 1 elektronikus adathordozón (doc, xls, pdf-fájl formátumban, kizárólag
CD/DVD lemezen), valamint az aláírásokkal ellátott dokumentumokat (helyi támogatási kérelem
adatlap, nyilatkozatok) 1 eredeti papír alapú példányban kell benyújtani, zárt csomagolásban
postai küldeményként, vagy személyesen.
Postai küldeményként való benyújtás esetén az ajánlott küldeményt az alábbi címére kell küldeni:
Innovo-Patak Nonprofit Kft., 3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 50. A postai feladás legkésőbbi dátuma
2019.04.30. lehet.
Személyesen történő beadás a Sárospatak Helyi Közösség munkaszervezeténél (Innovo-Patak
Nonprofit Kft.) lehetséges az alábbi címen: 3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 50. Személyes beadásra
kizárólag munkanapokon, 8.00 és 16.00 között van lehetőség! A személyes beadás 2019. 04.01.
(hétfő), 8.00-tól kezdődik, és 2019.04.30. (kedd), 16.00-ig tart. Ezen időpont után támogatási
kérelem nem vehető át!
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A támogatási kérelmek IH-hoz történő benyújtása végső ellenőrzésre:
A HACS által támogatásra javasolt helyi támogatási kérelmek irányító hatósághoz történő benyújtása
elektronikus kitöltő programon keresztül történik.
A támogatási kérelmet a HACS támogatásra irányuló döntési javaslatának közlésétől számított 30
napon belül kell feltölteni.
Az elektronikus kitöltő programon keresztül benyújtandó támogatási kérelem és a HBB által bírált helyi
támogatási kérelem azonos pontjaihoz kifejtett tartalom nem térhet el. A két kérelem azonosságát az
Irányító Hatóság a végső ellenőrzés keretében ellenőrzi. Amennyiben az azonosság nem áll fenn, a
támogatási kérelem az IH által elutasításra kerül.
A kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez csatolni kell a kérelem elektronikus
benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is!
Csatolandó mellékletek:
A támogatási kérelemhez (pályázathoz) csatolandó mellékletek listáját a pályázati felhívások
részletesen tartalmazzák. Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyes felhívások a mellékletekre
vonatkozóan eltérők lehetnek!

Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Sárospataki Helyi Közösség
ügyfélszolgálathoz. Az ügyfélszolgálat elérhetőségei:
-

telefonos ügyfélszolgálat a 06-20/220-7026, illetve 06-47/311-676 telefonszámon, ahol hétfőtől
csütörtökig 10.00 – 16.00 óráig, pénteken 8.00 – 14.00 óráig fogadják hívását;

-

személyes ügyfélszolgálat a Sárospatak, Kossuth L. utca 50. szám alatt kedd, szerda és
csütörtök napokon,10.00 – 14.00-ig;

-

e-mailen a clld@sarospatak.hu címen;

Kérjük törekedjenek előzetes időpont egyeztetésre!

