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Jogkövetkezmények 

a „Mintaprogram mélyszegénységben élő emberek önellátó 

gazdálkodásának elősegítéséhez” című felhíváshoz 

 

 

1) A Támogató az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) 7.4.1 

pontjában foglaltak mellett a Szerződéstől eláll, amennyiben a 

Kedvezményezett már nem felel meg a támogathatósági feltételeknek (a 

Vidékfejlesztési Programban meghatározott jogosultsági kritériumoknak) 

• A Kedvezményezett a támogatói okirattal jóváhagyott elszámolható 

kiadások összegének legalább 60 %-át nem teljesíti 

• A Kedvezményezett már nem felel meg a jogosultsági feltételeknek 

kivéve, ha olyan jogosultsági feltételről van szó, amelynek változása 

életszerű, vagy a projekt megvalósítása érdekében be kell 

következnie. 

 

2) A kedvezményezett köteles a Támogatói Okirattal jóváhagyott elszámolható 

kiadások összegének legalább 80 %-át teljesíteni. A támogatás kumulált 

összegét 5%-kal csökkenteni kell, ha az ügyfél a támogatási határozattal 

jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 60%-át teljesíti, de 

nem éri el az összeg 80%-át.  

 

3) A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 2014–2020 

programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 1. 

mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni. 

 

4) Amennyiben a projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam alatt, 

vagy a projektmegvalósulás befejezését követő ellenőrzések során 

megállapítást nyer, hogy a Kedvezményezett a tartalmi értékelési 

szempontok során vállalt kötelezettségeinek nem tett eleget, akkor az adott 

értékelési szempont vonatkozásában szempontonként a jóváhagyott 

támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget köteles visszafizetni. 
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5) Amennyiben a kedvezményezett a felhívás 3.4.1.3. pontjában 

meghatározott kötelezettségét nem teljesíti, a jóváhagyott támogatási 

összeg 2%-kal csökkentésre kerül.  

 

6) Azon tételekre vonatkozóan, amelyeknél a kedvezményezett nem 

teljesítette bejelentési kötelezettségét, a kifizetési igénylésben ezekre a 

tételekre vonatkozóan a jóváhagyott támogatási összeg 5 %-kal 

csökkentésre kerül. 

 

7) Rendezvény esetében: 

• Azon tételekre vonatkozóan, amelyeknél a kedvezményezett nem teljesíti 

bejelentési kötelezettségét, a kifizetési igénylésben jóváhagyott 

támogatási összeg 5 %-kal csökkentésre kerül. 

• amennyiben a kedvezményezett nem tesz eleget tájékoztatásra és 

nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségének, a kifizetési igénylésben az 

adott rendezvénnyel érintett elszámolt tételek összege 5%-kal 

csökkentésre kerül. 

• Az emlékeztető nélkül benyújtott rendezvényhez kapcsolódó tételek 

(amennyiben hiánypótlást követően sem kerül benyújtásra az 

emlékeztető) elutasításra kerülnek. 

 

 


