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A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS
Alapvető cél
Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése áll: az a
törekvés vezérli a gazdaság- és társadalomfejlesztő programot, hogy tíz év alatt
egymillió új és adózó munkahely jöjjön létre Magyarországon. A foglalkoztatási
problémák valódi és tartós megoldásához a vállalkozókon keresztül vezet az út, tőlük
várható a munkahelyteremtés. Az állami fejlesztés- és támogatáspolitika azzal járul
hozzá a munkahelyek létrejöttéhez, hogy világosan látható és a gazdasági élet szereplői
által is támogatott, az állam és a gazdasági szereplők által együttesen kialakított
súlypontokat határoz meg a gazdaságfejlesztésben. Az Új Széchényi Terv meghatározza
azokat a kitörési pontokat, amelyektől a gazdaság egészének dinamizálása várható.
Ezek:
1. Gyógyító Magyarország – Egészségipar
2. Megújuló Magyarország – Zöld gazdaságfejlesztés
3. Otthonteremtés – Lakásprogram
4. Vállalkozásfejlesztés – Üzleti környezet fejlesztés
5. Tudomány – Innováció – Növekedés
6. Foglalkoztatás
7. Közlekedés – Tranzitgazdaság
A sikeres közoktatás-fejlesztés érdekében kulcsszerep hárul a hálózati,
horizontális tanulás mintaadó tartalmait biztosítani képes óvodákra, iskolákra,
kollégiumokra. Szolgáltatásaik széleskörű, területi szempontból is kiegyenlített
biztosítása hozzásegíti a közoktatás minden intézményi szereplőjét a sikeres
modernizációs folyamatok közvetlen megtapasztalásához és honosításához az által, hogy
változatos kínálati rendszert biztosít az intézménylátogatásra, hospitálásra, az adaptív
tanulás, az önfejlesztő gyakorlat megismerésére és elterjesztésére.
A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében
koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval
rendelkező és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes közoktatási
intézmény. A referencia-intézmények a közoktatás fejlesztésének minősített bázisai
lesznek.
A referencia-intézmények elsődlegesen, rendszeresen, folyamatosan és
differenciált kínálattal szolgáltatják a hálózati tanulási folyamathoz a mintákat.
Közreműködnek az intézmények nagyobb közössége számára szervezett szakmai
műhelyek tartalmi kínálatának biztosításában és megvalósításában.
A referencia-intézmények pedagógiai kultúrája és eszközrendszere egészében
példaszerű, koherenciával bír, azaz tanulmányozható és elemeiben honosítható.
Ez a jellegzetességük lehetővé teszi, hogy több, összefüggő, kidolgozott jó gyakorlatot is
felkínáljanak, vagyis a sokoldalúság eredendő tulajdonságuk. Erősségeik alapján egyes
referencia-területekhez sorolhatók, de akár több referenciaterületen is kínálnak
adaptálható mintákat.
A horizontális tanulási alkalmakat regionális, térségi, kistérségi, mikrotérségi szinten
egyaránt, részint önszerveződő módon, részint az országosan és regionálisan kiépülő
hálózatkoordináció segítségével kell folyamatosan biztosítani.
A referencia-intézmények felkészítésével kialakuló rendszer ösztönzi a pedagógusok
változatos intézményközi együttműködését. Ezáltal a referencia-intézményi mentorpedagógusok innovációs tapasztalatai hasznosulnak a velük kapcsolatba kerülő partner
intézményekben is.
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A konstrukció támogatja azt a szakmapolitikai célt, hogy értékalapú, a hazai
pedagógiai hagyományt a korkívánatokkal és a nemzetközi innováció értékeivel
ötvöző országos referencia-intézményi hálózat jöjjön létre. A kialakuló
referencia-intézményi hálózat önfejlesztő intézményi gyakorlata és korszerű
nevelési alapokon nyugvó pedagógiai kultúrát közvetítő értékei az egyenlő
hozzáférés elvének érvényesülésével azt az intézményi kört is hatókörébe
vonhatja, mely eddig távol maradt az innovációtól.

o

A pályázat célja, hogy a referencia értékű működési és pedagógiai
gyakorlattal rendelkező közoktatási intézmények – intézményi fejlesztési
tervük
alapján
–
felkészüljenek
nevelési-oktatási
gyakorlatuk
továbbadására, elterjesztésére, megismertetésére, illetve ezzel segítsék
más közoktatási intézmények értékelvű szakmai fejlesztő tevékenységét.

o

A közoktatási intézmények körében alakuljon ki a referencia-intézményi
működéshez szükséges szervezeti, oktatásszervezési, szolgáltatás-szervezési
feltételrendszer
A referencia-intézményi szolgáltatások ellátásához álljon rendelkezésre megfelelő
számú referencia-intézményi mentor-pedagógus

o

Rendelkezésre álló forrás
A konvergencia régiókban a rendelkezésre álló keretösszeg 4.000.000.000 Ft
A Nyugat-Dunántúli régióban a rendelkezésre álló keretösszeg 666.666.666 Ft
A Dél-Dunántúli régióban a rendelkezésre álló keretösszeg 666.666.666 Ft
A Közép-Dunántúli régióban a rendelkezésre álló keretösszeg 666.666.666 Ft
Az Észak-Magyarországi régióban a rendelkezésre álló keretösszeg 666.666.666 Ft
Az Észak-Alföldi régióban a rendelkezésre álló keretösszeg 666.666.666 Ft
A Dél-Alföldi régióban a rendelkezésre álló keretösszeg 666.666.666 Ft
A konstrukció keretében átjárhatóság alapján ERFA típusú tevékenységek fedezetére az
elszámolható költségek összegének maximum 26,66 %-a fordítható, azaz 1.066.400.000
forint.
Egy konvergencia
tevékenységekre.

régió

összesen

177.733.333

forintot

fordíthat

ERFA

típusú

Jelen pályázati kiírás forrását az Európai Szociális Alap, és a Magyar Köztársaság
költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

B. PÁLYÁZÓK KÖRE
Jelen pályázati kiírásra nyújthatnak be pályázatot a TAMOP 3.3.3-08 pályázati kiírásban
támogatásban részesült pályázók is, de nem kaphatnak támogatást azon
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tevékenységekre, amelyek megvalósítására a TÁMOP 3.3.3/08 pályázat keretében már
támogatást kaptak1.

Jogi forma
Pályázatot nyújthatnak be:
1.) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (Kt.). 20.§(1) szerinti alábbi OMazonosítóval rendelkező közoktatási nevelő, valamint nevelő és oktató intézményei:
a) óvoda;
b) általános iskola;
c) szakiskola;
d) gimnázium, szakközépiskola [továbbiakban együtt: középiskola]
e) alapfokú művészetoktatási intézmény [a továbbiakban b)-e) pont alattiak
együtt: iskola]
f) gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény;
g) diákotthon és kollégium valamint
2.) A Kt. 33. § (1) bekezdése szerinti többcélú közoktatási intézmények az 1.)
pontban felsorolt nevelési, oktatási célú tevékenységet folytató intézményegységükkel
A felsorolt nevelési-oktatási intézménytípusok közül az alábbi szervezetek fenntartásában
állók pályázhatnak (KSH besorolással a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról
szóló 8/2010.(VIII. 25.) KSH közlemény alapján):
·
·

·

·
·

Központi költségvetési szervek
o KSH 311 - Központi költségvetési irányító szerv,
o KSH 312 – Központi költségvetési szerv
Helyi és helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szervek
o KSH 321 - Helyi önkormányzat,
o KSH 322 – Helyi önkormányzat költségvetési szerv,
o KSH 325 – Polgármesteri hivatal költségvetési szerv
o KSH 351 – Helyi kisebbségi önkormányzat,
o KSH 372 – Helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési szerv,
o KSH 373 – Helyi kisebbségi önkormányzat jogi személyiséggel rendelkező
társulása
o KSH 351 – Országos kisebbségi önkormányzat,
o KSH 352 – Országos kisebbségi önkormányzat költségvetési szervek,
o KSH 353 – Országos kisebbségi önkormányzat jogi személyiségű
társulása
önkormányzati társulások2
o KSH 326 – Többcélú kistérségi társulás,
o KSH 327 – Helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulása,
o KSH 328 – Területfejlesztési önkormányzati társulás,
gesztorönkormányzat, társulás (KSH 951)
non-profit szervezetek:
- egyesületek
o KSH 521 – Sportegyesület, sportszövetség,
o KSH 529 – Egyéb egyesület

1

Erről a pályázónak a Pályázati adatlapon nyilatkoznia kell.

2

Önkormányzati társulások esetében kérjük megjelölni a társulás nevében eljáró önkormányzatot.
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o
o
o
o
o
o
o
o
-

egyházak, egyházi intézmények
KSH 551 - Egyház,
KSH 552 - Önálló egyházi intézmény,
KSH 553 – Egyház önálló szervezete,
KSH 554 – Egyházak szövetsége,
KSH 559 – Egyéb egyházak
alapítványok
KSH 561 - Közalapítvány,
KSH 562 – Közalapítvány önálló intézménye,
KSH 569 – Egyéb alapítvány
egyesülés (KSH 591)
egyéb, jogi személyiségű non-profit szervezet (KSH 599)
Egyéb jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (KSH 699)

Jelen kiírás keretében nem pályázhatnak a jogi személyiséggel rendelkező for-profit
gazdálkodó szervezetek, egyéni vállalkozók fenntartásában működő nevelési-oktatási
intézmények.
Egy pályázó egy pályázat keretén belül egy feladatellátási hely vonatkozásában nyújthat
be pályázatot a TÁMOP-3.1.7-11/2 pályázati kiírásra3.
Amennyiben a pályázó intézmény több feladatellátási hely vonatkozásában is rendelkezik
pozitív előminősítési nyilatkozattal, akkor ezekre, feladatellátási helyenként önállóan kell
pályázatot benyújtania. Egy pályázó legfeljebb nyolc pályázatot adhat be a TAMOP 3.1.711/2 pályázati kiírásra.
Jelen pályázati kiírás keretében konzorciumok nem pályázhatnak.

C.

PÁLYÁZAT TARTALMA

Támogatható tevékenységek köre
Jelen pályázatban azon - lentebb részletezett - fejlesztési tevékenységek, illetve
eszközbeszerzések támogathatóak, amelyek szükségesek a referenciahelyként való
működéshez, az erre való felkészüléshez:
a.) Továbbképzések 4, felkészítések5:
·

Részvétel felkészítésen, mely felkészít a referencia-intézményi szolgáltatás szervezeti
feltételrendszerének kialakítására, a hálózati tanulás referencia-intézményi
munkaformáinak beépítésére a mindennapi gyakorlatba. (A hospitálási rendszer
erőforrásainak, feltételeinek biztosítására, látogatók fogadására, műhelyek
szervezésére, vagy a részvétel szervezésére helyben és más helyszíneken, stb.) (15
óra)

·

Részvétel továbbképzésen, mely a referencia-intézmény mintaértékű eljárásainak
adaptációját elősegítő támogató tevékenység módszertanát mutatja be, annak
érdekében, hogy referencia-intézményi szolgáltatást személyesen ellátó pedagógusok

3

Elutasítás esetén - amennyiben a beadási határidő engedi – újra beadható a pályázat.
Továbbképzésen a kosar.educatio.hu/Továbbképzési szolgáltatásokhoz feltöltött, akkreditált, 30 – 60 órás, a
sikeres elvégzést tanúsítvánnyal igazoló képzés értendő.
4

5
Felkészítés alatt az akkreditációhoz nem kötött, de minősített (kosar.educatio.hu) 8-15 órás, a sikeres
elvégzést igazolással tanúsító képzés értendő.
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tanácsadói attitűdjei, felnőttképzési kompetenciái kialakuljanak, megerősödjenek
(referencia-intézményi mentor pedagógusok felkészítése). (akkreditált, 30 óra)
·

Részvétel továbbképzésen
(akkreditált, 60 óra)

·

Részvétel felkészítésen mely az intézményközi, horizontális tanulás megszervezését
segíti, annak érdekében, hogy a referencia-intézmények kialakítsák saját hálózati,
valamint önfejlesztési formáikat. (15 óra)

·

Részvétel felkészítésen, mely a leendő referencia-intézmény kínálatának szakszerű és
eredményes megjelenítését segíti elő a szolgáltatói körben (honlap, kiadványok,
kapcsolati formák, rendezvények, disszemináció). (15 óra)

·

Pályázatban érintett feladatellátási hely vezetőinek továbbképzése a referencia
intézményi szerepkörből adódó új irányítási feladatok tevékenységeire fókuszálva.
(30 óra)

·

Felkészítésen való részvétel a felsőoktatási gyakorlóhelyi feladatok ellátására, ehhez a
szervezet pedagógiai és működési gyakorlat módosítása. (8 óra)

·

Azon továbbképzéseken, felkészítéseken való részvétel, amelyek támogatják a
referencia intézmények kritériumrendszerének magas szintű teljesítését (akkreditált
30 óra):
o
o
o
o
o

a

gyakorlóhelyi

mentori

tevékenységek

ellátására.

Hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók,
valamint sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelése
gyakorlatának átadására
A kompetencia alapú nevelés-oktatás pedagógiája, a kompetencia alapú
óvodai, oktatási programcsomagok eszközrendszerének bemutatására
Korszerű oktatásszervezési, tanulásszervezési eljárások alkalmazását
támogató környezet tervezésének, kialakításának segítése a pedagógiai
munka hatékonyságának növelése céljából
IKT kompetenciákat fejlesztő eszközrendszer alkalmazására innovatív
intézményekben, benne a tanulói laptop program gyakorlatának átadására
Felkészülés támogatása az iskolai adminisztrációs és ügyviteli szoftverek
funkcionalitásának széleskörű alkalmazására

b.) Szaktanácsadói támogató szolgáltatások igénybevétele (jelen pályázati
útmutató C.3 pontjában megfogalmazottak szerint)
·

Felkészüléshez
szaktanácsadói
támogatás
igénybe
vétele
a
korszerű
oktatásszervezési, tanulásszervezési eljárások alkalmazását támogató pedagógiai
környezet elterjesztésére.

·

A referencia-intézményi szerepre való felkészüléshez szükséges fejlesztések
szaktanácsadói támogatása
Referencia intézményként való működés kiépítésének szaktanácsadói támogatása

·
·

Eljárásrendek, szakmai dokumentumok kidolgozásának és minőségbiztosításának
szaktanácsadói támogatása

c.) Az intézmény belső szakmai közreműködőinek fejlesztési tevékenységei:
·

A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket
irányító teamben végzett tevékenység
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·

Referencia intézményként való működés belső szabályainak kidolgozása (hányszor,
milyen rendben, milyen erőforrások biztosításával, felelősségi körök kialakításával
fogadja az intézmény partnereit)

·
·

Belső - tantestületi, munkaközösségi -, szakmai műhelymunkában való részvétel
Eljárásrendek, szakmai dokumentumok kidolgozása a „jó gyakorlat” átadására és e
folyamat minőségbiztosítására (Pl.: értékelő lapok kialakítása, ill. ezek visszacsatolási
eljárásrendjének kidolgozása)

d.) Eszközbeszerzés
·
·

Olyan eszközök beszerzése, melyek igazolhatóan a referencia-intézményi szolgáltatás
ellátásához szükségesek.
Az eszközbeszerzés részletes szabályait az Útmutató C.3 pontja tartalmazza.

A Pályázatban a fent részletezettek közül azok a szakmai tevékenységek
támogathatóak, amelyek szerepelnek a Pályázó által a pályázatában benyújtott
intézményi fejlesztési tervben. Az intézményi fejlesztési terv olyan szakmai
tevékenységet nem tartalmazhat, amely nem szerepel a fent felsorolt
támogatható tevékenységek között.
1. A pályázat támogathatóságának szakmai feltételei:
a.) Előminősítési nyilatkozat:
Jelen pályázatban a TÁMOP-3.1.1 „XXI. századi közoktatás” c. kiemelt projekt
Kedvezményezettjének és a TÁMOP-3.2.2. „Területi együttműködések, társulások,
hálózati tanulás” c. pályázat regionális Kedvezményezettjének együttműködésében,
vagy utóbbi hiányában a TÁMOP-3.1.1 „XXI. századi közoktatás” c. kiemelt projekt
Kedvezményezettje által a pályázat benyújtásáig kiadott pozitív előminősítési
nyilatkozattal rendelkező közoktatási intézmények vehetnek részt kizárólag azon
feladatellátási helyükkel, amelyre a pozitív előminősítési nyilatkozat vonatkozik.
A
pozitív
előminősítési
(A/2.Melléklet)

nyilatkozatot

a

pályázathoz

csatolni

kell.

A formai és szakmai előminősítést az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által
biztosított, a kosar.educatio.hu portálon elérhető regisztrációs felület támogatja.
Az előminősítési folyamat időigénye miatt az Educatio Nkft. azokat az előminősítési
igényeket tudja fogadni, melyek legkésőbb 2011. augusztus 15-ig beérkeznek.
Az előminősítési folyamat eljárásrendje az alábbi elérhetőségen ismerhető meg:
http://kosar.educatio.hu
b.) Intézményi fejlesztési terv:6
·

·

A pályázat szakmai feladattervét az intézményi fejlesztési terv képezi, amely
meghatározza a pályázat megvalósításának szakmai tartalmát, a felkészülés
kereteit, a részvevők körét és létszámkereteit.
Az intézményi fejlesztési terv tartalma és megfelelősége az előminősítési eljárás
során vizsgálatra kerül, és az előminősítést lefolytató szakemberek abban szükség

6

Az intézményi fejlesztési tervet „A közoktatás-fejlesztést szolgáló referenciaintézmények standardja és
minősítési eljárásrendje” 10. sz melléklete – Felkészülési portfolió a referenciaintézményi fejlesztési terv
megvalósításához – alapján kellett megtervezni
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·

szerint módosításokat javasolhatnak. Pozitív előminősítési nyilatkozat csak az
intézményi fejlesztési terv megfelelősége esetén adható ki.
Jelen pályázat megjelenése előtt készített intézmény fejlesztési terv módosítható
a pályázati feltételeknek való megfelelés céljából.

·

Az intézményi fejlesztési tervet a pályázathoz mellékletként csatolni
szükséges. (A/7 melléklet)
· Fejlesztési terv a pályázat szakmai tartalmát rögzíti, ezért a pályázati adatlapnak
tartalmaznia kell a fejlesztési tervben szereplő valamennyi fejlesztési
tevékenységet.
Nem támogatható az a pályázat, amely olyan szakmai tevékenységet tartalmaz,
mely az intézményi fejlesztési tervben nem szerepel.

Projekt területi korlátozása
Jelen pályázati kiírás keretében kizárólag a konvergencia régiók területén, a pályázó
székhelye szerinti régió területén megvalósuló fejlesztések támogathatóak

D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK
Támogatás formája
A pályázó működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli
végleges juttatásban (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás) részesül.

Támogatás mértéke
A projekt elszámolható összes költségének 100 %-a.

Támogatás összege
A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: minimum 2 millió Ft,
maximum 6 millió Ft lehet az alábbi bontásban:
Kategóriák
I. kategória:
o óvoda
o kollégium és diákotthon
o nevelési
oktatási
intézmények
8
tanulócsoportig
o alapfokú
művészetoktatási
Intézmények

Minimum

Maximum

3 millió Ft

2 millió Ft

II. kategória
o nevelési
oktatási
intézmények 9-től 16
tanulócsoportig

4 millió Ft

III. kategória

6 millió Ft
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o nevelési
oktatási
intézmények
17
tanulócsoporttól

A támogatás összegének meghatározásakor tanulócsoport alatt iskolai osztályt
kell érteni, amibe nem lehet a napközis csoportokat beleérteni.

E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK
A kiválasztás során használt kiválasztási kritériumok fő kategóriái:
1. Befogadási kritériumok
2. Projekt-kiválasztási szempontok
Valamennyi pályázó, aki a kritériumoknak megfelel, a régiónként rendelkezésre álló keret
mértékéig támogatásban részesül. A támogatás megítélése – a kritériumok
teljesülése esetén - az adott régión belüli érkezési sorrend alapján történik.
A régiónként rendelkezésre álló források között átjárásra nincs lehetőség.
Jelen pályázat könnyített eljárásrend szerint kerül elbírálásra.

F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon, elektronikusan (kizárólag a
kitöltő program által felajánlott xzip formátumban) nyújtható be. A projekt adatlap sem
tartalmában, sem alakjában nem változtatható, továbbá hiánytalanul, minden kérdésre
választ adva, minden mezőt ki kell tölteni. Az adatlaphoz tartozó nyilatkozatot papír
alapon és aláírva kell benyújtani.
Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség. A projekt adatlap kitöltése
kizárólag a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által rendszeresített kitöltő program
alkalmazásával történhet. A kitöltő program alkalmazása során a pályázót hibaüzenet
figyelmezteti
a
javítandó
adatokra.
A
kitöltő
program
letölthető
a
www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról. Felhívjuk a figyelmet, hogy a projekt adatlapot
kizárólag xzip formátumban fogadjuk el; pdf formátumban benyújtott projekt adatlap
feldolgozására nincsen lehetőség. Az xzip file-ban csatolt adatlap nem lehet üres és a
megfelelő konstrukcióra kell vonatkoznia.
A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt
mellékleteket) elektronikus adathordozón kizárólag egyszer írható, írásvédett CD
lemezen a pályázati útmutató B/1 mellékeltét képező, kinyomtatott és cégszerűen
aláírt nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként 1 példányban a
következő címre kell beküldeni:
Közreműködő Szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (ESZA Nonprofit Kft.)
1385 Budapest, Postafiók 818.
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Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon az „ESZA
Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.) 1134 Budapest, Váci
út 45. „C” épület” címzést kell feltüntetni.
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 - Referencia-intézmények országos hálózatának
kialakítása és felkészítése
Kérjük, hogy borítékon és a CD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati
Felhívás kódszámát (TÁMOP-3.1.7-11/2 – Referencia-intézmények országos
hálózatának kialakítása és felkészítése), a pályázó nevét és címét. Kérjük,
ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az
adathordozó épségéről!
Az elektronikus formában beadott adatlap, illetve a pályázati adatlap nyomtatott
példányának minden oldala ugyanazt a kitöltő program által generált vonalkódot és
azonosító számsort kell, hogy tartalmazza.
A pályázatok benyújtása 2011. augusztus 2-tól 2011. szeptember 15-ig lehetséges.
A pályázati időszakban a pályázók kérdéseiket a 06-40/638-638 ügyfélszolgálati kék
számon, vagy az ujszechenyiterv@nfu.gov.hu e-mail címen tehetik fel.
A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok a www.ujszechenyiterv.gov.hu
honlapról tölthetők le.
A pályázó a pályázat benyújtásával vállalja, hogy a Támogatói okirat megkötésével
eleget tesz a rá vonatkozó projektszintű tájékoztatás és nyilvánosság követelményeinek.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat befogadását követően az ellenőrzésre
feljogosított szervek megkezdhetik a projekt ellenőrzését!
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