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Tisztelt Pályázó! 

 

Tájékoztatjuk, hogy az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási 

rendszeréhez 2011.10.13. napján beérkezett Tanuljunk egymástól! A Cecei Általános iskola, mint 

mintaadó intézmény című, TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0389 azonosító számú pályázatát 2011.10.24. 

nappal befogadtuk és tartalmi ellenőrzésre bocsátjuk. 

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy jelen befogadó nyilatkozat nem jelenti a támogatás megítélését, 

illetve a pályázat tartalmi ellenőrzése során hiánypótlásra való felszólításra kerülhet sor.   

 

Pályázatával kapcsolatos döntésről a döntést követő 15 napon belül az NFÜ által működtetett 

Pályázó Tájékoztató felület útján tájékoztatást küldünk Önnek. 

 

 

Tisztelettel: 

 

 

 

 

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit 

Kft. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Tisztelt Pályázó!  

 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség folyamatosan dolgozik a pályázati rendszer fejlesztésén, így 

különösen a döntéshozatal és a kifizetések gyorsításán, illetve az ügyfeleket középpontba helyező 

pályázóbarát működés megteremtésén. E tevékenység következő lépése, hogy az NFÜ szeptember 

1-től megkezdi a papírmentes, internetes pályáztatás bevezetését.  

 

A pályázók gyors tájékoztatását eredményező új szolgáltatás lényege, hogy megszűnik a postai 

úton történő időigényes kommunikáció, levelezés. Az információáramlás postai útja helyett a 

pályázó a pályázatával kapcsolatos döntések, értesítések keletkezéséről figyelem felhívó 

elektronikus levelet kap, maga a döntés, információ pedig az EMIR Pályázó Tájékoztató 

felületre belépve tekinthető meg. Az internetes információszolgáltatás előnyei:  

 gyors információ szolgáltatás: a Pályázó a döntés vagy az értesítés megszületését követő 10-

30 perc múlva olvashatja a számára megküldött levél tartalmát az EMIR Pályázó Tájékoztató 

felületen; 

 kötöttségektől mentes információ elérés: a Pályázó az interneten keresztül földrajzi 

kötöttségektől mentesen, tetszőleges időpontban tekintheti meg pályázatával kapcsolatos 

döntéseket; 

 gyorsabb döntéshozatal: a Pályázó hamarabb reagálhat az értesítésekre, ezzel gyorsul a 

döntéshozatal;   

 költségtakarékosság: egyes értesítéseknél megtakarítható a papír, a nyomtatás, valamint a 

postai küldés költsége. 

 

Az NFÜ az ún. Azonnali értesítések rendszerét elsőként az Új Széchenyi Terv pályázatai 

tekintetében a döntés-előkészítés eljárásrendi szakaszában vezeti be.  

 

A pályázóval, kedvezményezettel történő kapcsolattartás elsődlegesen a Pályázó Tájékoztató 

Felületen keresztül történik, mely az NFÜ honlapjáról egyedi, titkos jelszóval elérhető interaktív 

felület. A Pályázó Tájékoztató Felület használatához szükséges jelszót a pályázó részére az 

intézményrendszer a pályázat befogadásáról szóló értesítésben bocsátja a pályázó rendelkezésére. 

 

Az NFÜ – élve az internetes tájékoztatás lehetőségeivel -, jelentősen bővítette a pályázók, 

kedvezményezettek tájékoztatását, kényelmét szolgáló értesítések körét, így új szolgáltatás, 

hogy a hiánypótlás és tisztázó kérdés határidőinek lejártát megelőzően emlékeztető 

levelek kerülnek kiküldésre.  

 

A döntés-előkészítés során az intézményrendszer a következő leveleket és értesítéseket küldi meg 

a pályázó számára internetes (I), illetve postai úton (P): 

 Döntés a pályázat befogadásról (P, I) 

 Döntés pályázat elutasításáról befogadási kritériumok teljesítése hiánya miatt (P)  

 Felszólítás hiánypótlásra (I) 

 Emlékeztető a hiánypótlás benyújtási határidejére – a határidő lejártát megelőző 5 nappal (I) 

 Emlékeztető a hiánypótlás benyújtási határidejére – a határidő lejártát megelőző 2 nappal (I) 

 Emlékeztető a hiánypótlás benyújtási határidejére - a határidő lejártának napján 05.00 órakor 

(I) 



 
 

 
 

 Visszaigazolás hiánypótlás beérkezéséről (I) 

 Tisztázó kérdés (I) 

 Emlékeztető a tisztázó válasz benyújtási határidejére – a határidő lejártát megelőző 5 nappal (I) 

 Emlékeztető a tisztázó válasz benyújtási határidejére – a határidő lejártát megelőző 2 nappal (I) 

 Emlékeztető a tisztázó válasz benyújtási határidejére - a határidő lejártának napján 05.00 

órakor (I) 

 Visszaigazolás tisztázó válasz beérkezéséről (I) 

 Pályázat értékelése megtörtént (I) 

 Támogató döntés (I) 

 Elutasító döntés (I) 

 Pályázó visszalépését NFÜ tudomásul vette (I) 

 

A pályázónak az intézményrendszer felé a döntés-előkészítés során két lehetséges esetben kell 

információt szolgáltatnia: hiánypótlás esetén, illetve tisztázó kérdés felmerülésekor:  

 Abban az esetben, ha a pályázónak hiánypótló dokumentumokat kell beküldenie az 

intézményrendszer részére, a benyújtást - az erről szóló értesítő levél alapján - postai úton kell 

teljesítenie.  

 Abban az esetben viszont, ha tisztázó kérdés merül fel, az arra adott válasz a Pályázó 

Tájékoztató felületen, interneten keresztül küldendő meg.  

 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázó Tájékoztató honlapján továbbá a pályázat feldolgozása is 

nyomon követhető (emir.nfu.hu/nd/uszt). E szolgáltatást a pályázó a pályázat azonosítószáma és 

jelszava segítségével veheti igénybe.  

 

Bízunk abban, hogy az elektronikus – internetes pályáztatás bevezetése a pályázók és 

kedvezményezettek számára könnyebb, gyorsabb és egyszerűbb információáramlást tesz lehetővé, 

ezzel együtt hatékonyabbá válik a pályázati rendszer.  

 

A pályázat azonosítószáma: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0389 

 

 Az Ön jelszava: szd5kdfue5 

 

A jelszót az első belépéskor kötelező megváltoztatni. 

Kérjük, hogy saját pályázati adatainak védelme érdekében kezelje jelszavát titkosan!
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