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Iktatószám: IKT-2017-400-I1-00004070 

Kedvezményezett neve: ORIENS 2000 
Alapítvány 

Projekt címe: Kulturális intézmények és civil 
szervezetek szakembereinek 
együttműködése a fiatalok közéleti 
szerepvállalásáért 

Projekt azonosítószám: 
EFOP-5.2.2-17-2017-00107 

 
 
 
 

TÁMOGATÓI OKIRAT 

 
 

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (1054 Budapest, Akadémia u. 3.), 
mint Támogató által 2017.05.22-én meghirdetett EFOP-5.2.2-17 Transznacionális együttműködések 
című felhívás alapján a ORIENS 2000 Alapítvány (5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4.), mint 
támogatást igénylő 2017.08.24. napon támogatási kérelmet nyújtott be. A Projekt címe: „Kulturális 
intézmények és civil szervezetek szakembereinek együttműködése a fiatalok közéleti 
szerepvállalásáért”. 

 
 

Értesítem, hogy a Támogató a „Kulturális intézmények és civil szervezetek szakembereinek 
együttműködése a fiatalok közéleti szerepvállalásáért” című EFOP-5.2.2-17-2017-00107 
azonosító számú támogatási kérelmet elbírálta, és 

 
támogatásra alkalmasnak minősítette. 

 
A Kedvezményezett által benyújtott támogatási kérelem alapján a Támogató támogatói 
okiratban foglalva a támogatás felhasználását az alábbiak szerint rendezi: 

 
A támogatás tárgya az „Kulturális intézmények és civil szervezetek szakembereinek 
együttműködése a fiatalok közéleti szerepvállalásáért” című, a támogatási kérelemben és annak 
mellékleteiben rögzített Projekt elszámolható költségeinek az Európai Szociális Alapból és hazai 
központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő 
finanszírozása. 

 
 

A Kedvezményezett a támogató döntése alapján 49 886 258 Ft, azaz negyvenkilencmillió- 
nyolcszáznyolcvanhatezer-kétszázötvennyolc Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásra 
jogosult. 

 

 
Az EFOP-5.2.2-17-2017-00107 azonosító számmal nyilvántartott támogatási kérelem támogatásra 
kerül. 
A projekt célja a Felhívásnak megfelelően lettek meghatározva, a szakmai megvalósítók megfelelnek 
a Felhívásban támasztott feltételeknek. A szervezet kiemelt céljai a helyi társadalom jelenségeinek 
feltárása, civil kezdeményezések támogatása, közösségfejlesztés, valamint az európai népek 
rendszeres találkozóinak, véleménycseréjének megteremtése. A projekt célja Magyarországon a helyi 
ifjúság közéleti szerepvállalásában, aktivitásában a közművelődési intézményrendszer és sajátos 
eszközeinek társadalmi kihívásokra adott válaszainak áttekintése a nemzetközi tapasztalatok és jó 
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gyakorlatok megismerése és ajánlások kidolgozása a hazai alkalmazásra. A hazai fejlesztések mellett 
szükséges nemzetközi szakpolitikai tapasztalatok és jó gyakorlatok megismerése is, a megoldandó 
társadalmi hiányok és problémák jobb kezelése érdekében. Az eredmények eléréséhez szükséges 
tevékenységek részletesen bemutatásra kerültek, és a tervezett tevékenységek szükségesek a célok 
eléréséhez. A vállalt indikátorok célértékei reálisan teljesíthetők. teljes mértékben bemutatásra 
kerültek és részletes az alátámasztás. A költségvetési tervben szereplő költségek részletesen és teljes 
mértékben bemutatásra kerültek, azok szakmailag alátámasztottak és szükségesek a célok 
eléréséhez. 

 
Tájékoztatjuk, hogy jelen projekt vonatkozásában a projektszintű százalékos átalány mértéke: 
9,842861%, 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. 

 

 
A Projekt megvalósításának kezdete: 2017.12.01. 

A Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2017.01.03. 

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.11.30. 

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az 
ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható. 

 
A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2020.02.28. 

 
A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 
14.1 pontja tartalmazza. 

 
 
 

A Projekt 2017.12.01. - 2019.11.30.-ig terjedő időszakra megállapított, le nem vonható ÁFA-val 
számított maximális elszámolható összköltsége 49 886 258 Ft, azaz negyvenkilencmillió- 
nyolcszáznyolcvanhatezer-kétszázötvennyolc forint. 

 
 

A Támogatás intenzitása: 100% 
Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként 
az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza. 

 
A támogatási előleg összege és mértéke 

Az igényelhető támogatási előleg maximális mértékét a Felhívás 5.4. Előleg igénylése pontja 
határozza meg. Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 24 943 129 Ft, azaz 
huszonnégymillió-kilencszáznegyvenháromezer-százhuszonkilenc forint. 

 
 

Támogatás jogcíme 
 
A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi 
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a 
továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Okirat alapján nyújtott támogatásból 
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49 886 258 Ft, azaz negyvenkilencmillió-nyolcszáznyolcvanhatezer-kétszázötvennyolc forint 
nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak. 

 
A Projekt műszaki-szakmai tartalma 

 
A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint 
valósítja meg. 
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 pontj ában 
szabályozottaknak megfelelően kell eljárni. 

 
A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei 

 
A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg. 

 
A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az5. mellékletben meghatározott 
indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében 
jogosult és köteles felhasználni. 
A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni. 

 

Biztosítékadási kötelezettség 
 
A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási 
kötelezettség alól. 

 
 
 
 

 
Záró rendelkezések 

 
A benyújtott támogatási kérelem értelmében a Kedvezményezett a vissza nem térítendő támogatást 
köteles a módosított támogatási kérelemben meghatározott feladatok végrehajtására fordítani. 
A Kedvezményezett a támogatás felhasználása során köteles a vonatkozó jogszabályok, így 
különösen, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet, 
továbbá az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) rendelkezéseinek megtartására. A 
Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az Okirat, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok 
módosításával, illetve új, az Okirat és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok 
hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak. 

 
A Kedvezményezett szavatol azért, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon 
feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a 
Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és 
az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes 
adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok 
felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) 
kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes 
adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik. 
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Az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EU rendelet 5. cikkében meghatározott mutatók 
előállításához szükséges személyes és különleges adatokkal kapcsolatosan végzendő adatgyűjtési, 
ill. –feldolgozási feladatokat a Kedvezményezett az Okirat 8. mellékletét képező Adatfeldolgozási 
szerződésnek megfelelően végzi. 

 
A Kedvezményezett és a Támogató közötti kapcsolattartás 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. 
mellékletének XII. fejezete alapján történik. 
A Kedvezményezett és a Támogató a Projekt megvalósításának időtartamára kapcsolattartót jelölnek 
ki. Változás esetén, a változást követően 8 napon belül tájékoztatják egymást. 

 
Az Okirathoz csatolt 8 db melléklet, és az Okirathoz fizikai értelemben nem csatolt, de az Okiratban 
vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a támogatási kérelem és annak mellékletét 
képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum az Okirat elválaszthatatlan része. 
A mindenkor hatályos ÁSZF a www.szechenyi2020.hu oldalon található meg. 

Jelen Okirat a közlés napjával lép hatályba. 

 
A Kedvezményezett köteles, jelen Okirat hatálybalépését követő 8 naptári napon belül, jelen 
Okirat 7. mellékletét képező Adatfeldolgozási szerződést, cégszerűen aláírva, postai és 
elektronikus úton megküldeni a Támogató részére. 
Amennyiben a Kedvezményezett a fenti kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Támogató az ÁSZF 
7.2 pontjában foglalt jogkövetkezményeket alkalmazhatja. 

 

Az Okiratban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az 
irányadók

http://www.szechenyi2020.hu/


 

 

 


