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Felszólítás hiánypótlás kiegészítésére
Schmidt Ágnes
Veszprém Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály

Tisztelt Kedvezményezett !
Értesítem, hogy a(z) Éltető Balaton-felvidékért Egyesület - Együttműködésekkel kiegészülő termelés-, szolgáltatás-, illetve kínálatfejlesztési,
-bővítési fejlesztések, tevékenységek támogatása című, VP6-19.2.1.-28-1-17 kódszámú felhívásra, 2020.07.09 14:30:24 időpontban benyújtott,
3091516601 iratazonosító számon nyilvántartott előleg igénylésének ellenőrzését megkezdtem.
A 2020.07.20 időpontban kézbesített 3093013829 azonosító számon nyilvántartott hiánypótló levéllel kapcsolatban felmerült adminisztratív hiba
miatt a levélben kért adatok / dokumentumok kiegészítése szükséges az alábbiak szerint:

A benyújtott képviselőtestületi határozatban megadott felhívás címe nem egyezik a releváns pályázathoz tartozó pályázati felhívás címével.
Kérem, tisztázza.
Továbbá a határozatban megállapított projekt összköltség a támogatási kérelemben megadott összeg alapján került megadásra (4.213.050 Ft),
nem a támogatói okiratban jóváhagyott összeg alapján (6.669.999 Ft). Ehhez kapcsolódóan a képviselőtestület által alátámasztandó elszámolható
költség 6.666.665 Ft, az önerő pedig 1.670.002 Ft. Kérem, nyújtson be képviselő testületi határozatot a támogatói okiratban jóváhagyott
összegekkel összhangban.

Kérem, hogy a jelen levélben fentiekben megjelölt hiányosságokat a jelen levél kézhezvételétől számított 15 napon belül pótolni szíveskedjék.
Tájékoztatom, hogy a jelen levélben foglaltak nem érintik a 2020.07.20 időpontban kézbesített 3093013829 azonosító
hiánypótló levélben előírtak teljesítését, illetve azok teljesítési határidejét.

számon

nyilvántartott

Tájékoztatom, hogy elektronikus úton történő kézbesítés esetén a határidő a központi elektronikus szolgáltató rendszer által visszaigazolt
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iratkézhezvételt követő naptól veszi kezdetét. (Amennyiben az irat átvételének visszaigazolása az elküldés napját követő hét napon belül nem
történik meg, a dokumentumot kézbesítettnek tekintem.)
Postai úton történő kézbesítés esetén a küldeményt az átvételének napján kell kézbesítettnek tekinteni, a határidőbe nem számít bele a
kézbesítés napja. (Ha a postai úton történő kézbesítés azért hiúsul meg, mert úgy nyilatkozik, hogy a küldeményt nem veszi át, az értesítést a
kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni. Ha a postai úton kézbesített küldemény nem kereste jelzéssel érkezik vissza, az
értesítést - az ellenkező bizonyításig - a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik napon kézbesítettnek tekintem.)
A határidő akkor tekinthető betartottnak, ha a hiánypótlási beadvány határidőn belül benyújtásra kerül ügyfélkapun keresztül.
Felhívom figyelmét, hogy amennyiben a felhívásnak a fenti határidőn belül nem, hibásan vagy hiányosan tesz eleget, úgy a(z) előleg igénylés a
rendelkezésre álló információk alapján kerül elbírálásra.
Köszönöm együttműködését.
Budapest, 2020. augusztus 18.

dr. Kondra Laura
elnökhelyettes
megbízásából:
dr. Huber Balázs
főosztályvezető
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